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Реклама

— Я вдячний за можливість долучитися до вивчення досвіду респу-
бліки Сінгапур з державного управління, адже це — хороша можливість 
для впровадження передових практик у роботу райдержадміністрації. 
Навчання було організоване Міністерством закордонних справ, по-
сольством України в Сінгапурі та депутатом Верховної Ради, головою 
депутатської групи з міжпарламентських зв’язків України з республі-
кою Сінгапур Олексієм Порошенком. Делегація складалася з 23 учас-
ників, до складу якої увійшли заступники голів облдержадміністрацій 
України. Навчання проводили на базі Наньянського технологічного 
університету. Склалося про Сінгапур надзвичайно приємне враження, 
адже це — країна, яка змогла побудувати свій шлях до успіху лише за 
50 років, — зазначив голова Тернопільської РДА Олександр Похилий.

А починалося все більш ніж прозаїчно. У 1963 році Малайзія і Сінгапур 
отримали незалежність від Британської імперії і підписали договір про 
злиття в одну країну. А вже у 1965-му через міжусобиці всередині країни 
Сінгапур був виключений зі складу Малайзії. Отримавши вимушену неза-
лежність, маленький острів, населення якого понад 5 млн осіб, а площа 
менша, ніж площа Києва, опинився у скрутному становищі: природних 
ресурсів і навіть власної питної води тут немає, значна частина населення 
жила в трущобах, а всі мізерні бюджетні кошти з'їдала корупція. Тоді ніхто 
не міг навіть уявити, що лише за кілька десятиліть Сінгапур перетвориться 
на одну з фінансових столиць планети, а ВВП на душу населення зросте в 
сто разів і становитиме 55182 доларів США — один із найвищих показни-
ків у світі. Для порівняння: в Україні цей показник — 2979 дол.

Національною ідеєю нової країни стали не красиві патріотичні гасла, а 
раціональний прагматизм, заснований на загальному бажанні жити в до-
статку, за законом і справедливістю. В економіці зробили ставку на конку-
рентоспроможність на світовому ринку. Звільняли від податків як місцеві, 
так і іноземні підприємства, які працювали в галузях, визначених урядом 

як пріоритетні. Прихід іноземних компаній — зокрема американських — 
заклав фундамент благополуччя в країні, вирішивши проблему з безро-
біттям.

У Сінгапурі максимально спростили податкову систему: тут залишили 
лише 5 податків, з яких один — на прибуток. Доходи громадян оподат-
ковуються за прогресивною шкалою — чим більша зарплата, тим вищий 
податок. Тільки чотири види товарів підлягають оподаткуванню при вве-
зенні — автомобілі, алкоголь, тютюнові вироби та нафтопродукти.

Цікаво, що 95% землі в Сінгапурі перебуває у власності держави. Уряд 
землю продає. Приміром, для офісних центрів, торгових будівель — сума 
становить 20 тис. дол. за 1 кв. м. Вартість гектару — 200 млн дол. При цьо-
му, земля продається лише на 99 років, коли цей термін спливає, власник 

будівлі знову змушений платити ко-
шти за землю. Аналогічна ситуація з 
квартирами — трикімнатна кварти-
ра в Сінгапурі вартує орієнтовно 1,2 
млн дол. Втім держава дає можли-
вість молодим сім’ям купити житло 
за пільговою системою державного 
будівництва. Знову ж таки, квартири 
продають лише на 99 років, вони 
не можуть бути успадковані. Після 
смерті людини держава забирає по-
мешкання і повторно продає.

 — Завдяки тому, що Сінгапур 
ще на зорі своєї незалежності став 
на шлях впровадження успішних 
ідей, сьогодні це — країна май-
бутнього. І приклад для багатьох 
молодих держав. Прийнявши 

концептуальний план на 50 років, держава запровадила власну стра-
тегію, яка й перетворила маленьку країну на потужну. Для нас є важ-
ливим розуміння того, що завчасне планування — шлях до поступу не 
лише Сінгапуру, а й будь-якого іншого європейського міста чи регіону. 
Звичайно, «універсальних рецептів» не існує, але шукаючи в секретах 
успіху інших країн шляхи вирішення проблем, ми зможемо збудувати 
свою ефективну модель успіху, — підсумував Олександр Похилий.

23 січня посольство України в Сінгапурі буде організовувати економіч-
ний форум для підприємців. У райдержадміністації проводиться анке-
тування для тих представників бізнесу, хто хоче займатися експортом, 
підписати контракти, презентувати власну продукцію на форумі та від-
крити для себе азійські ринки. Тож ті, хто бажає взяти участь у форумі, 
можуть відвідати цей захід, попередньо зареєструвавшись.  
За детальною інформацією звертайтесь в Тернопільську РДА. 

Лілія КУЛЕНИЧ.

25 листопада
Запали Свічку 

пам'яті
стор. 6

Олександр похилий: 
«Сінгапур — країна майбутнього і приклад
для багатьох молодих держав»

Прогресивний розвиток Сінгапуру можна використати і для розвитку Тернопільщини. 
Так вважає голова Тернопільської районної державної адміністрації Олександр По-
хилий, який нещодавно повернувся з міста-держави. За його словами, досягти про-
цвітання за короткий час Сінгапуру вдалося завдяки боротьбі з корупцією, ретельному 
відборі кадрів, спрощеній процедурі інвестицій, але головне — завчасному плану-
ванню. Завдяки швидкості й ефективності економічних процесів, досягнення країни 
називають «сінгапурським дивом».
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Міжнародне співробітництво

Героям слава!

А героїв вже зустріли небеса…
21 листопада, в День Гідності та Свободи, біля пам’ятної стели Героям Небесної со-
тні відбувся мітинг-реквієм. Свято встановлене Указом Президента України на знак 
вшанування патріотизму та мужності громадян, які стали на захист демократичних 
цінностей і європейського вибору нашого народу. 
Присутні вшанували полеглих на Майдані і тих, хто віддав життя за свободу і неза-
лежність України в зоні АТО. 

В зону АТО з Тернопільщини відправлять 
надсучасні військово-медичні рюкзаки

Нагорода знайшла  
свого героя…  
На жаль, посмертно
29 березня цього року Україна втратила героя, дружина 
— чоловіка, а діти — батька. В зоні АТО загинув військо-
вослужбовець 44-ї окремої артилерійської бригади опе-
ративного командування «Захід» Володимир Єгоренко. 
20 листопада з рук голови Тернопільсьокої ОДА Степана 
Барни його дружина, Ольга Єгоренко, отримала орден 
чоловіка «За мужність ІІІ ступеня», яким його нагоро-
джено посмертно.
Високу нагороду від Президента України вдова приймала зі сльоза-

ми на очах, адже досі не змирилася з непоправною втратою, яка розді-
лила життя родини на «до» і «після». 

— Я дякую його бойовим побратимам, що досі пам’ятають про ньо-
го, підтримують мене і нашу сім’ю. Володимир був дійсно справжнім 
мужчиною, мудрим батьком та хорошим чоловіком. Він завжди прихо-
див на допомогу потребуючим, мав багато друзів та добру вдачу, співав, 
танцював, був майстром на всі руки, — пригадує вдова героя. — Він 
загинув на мій день народження, 29 березня. Ще вранці вітав мене зі свя-
том, а я й не підозрювала, що він на передовій, адже Володя не повідомив 
про це, щоб ми не хвилювалися за нього. Він житиме в наших серцях 
вічно, і ця нагорода постійно нагадуватиме нам про його мужність та 
героїзм.

Володимир Єгоренко народився 19 травня 1966 року, за національ-
ністю — росіянин, проживав у Одесі. Був водієм батальйону охорони 
Тернопільської окремої артилерійської бригади оперативного команду-
вання «Захід». 29.03.2017 року, доставляючи боєприпаси та  майно для 
обладнання інженерних позицій, потрапив під мінометний обстріл і, 
незважаючи на це, продовжував рух. Після влучення міни в автомобіль 
загинув в результаті мінно-вибухової травми, несумісної з життям.

Подружжя Єгоренків разом прожило більше 30-ти років. Втратили 
батька двоє дітей — 32-річний син та 21-річна дочка.

— Ми не очікували, що наш батько буде удостоєний такої високої 
державної нагороди, нагороди справжнього мужчини, яким він назавжди 
залишиться для нас. Він — приклад для наслідування, і пам'ять про ньо-
го ми пронесемо через все життя, — каже син загиблого героя Дмитро 
Єгоренко. — Цей орден буде стояти у нашому домі на видному місці. 
В Одесі облаштовуємо окрему кімнату пам’яті про батька, адже він 
гідний цього.

Товариш солдата Єгоренка, військовослужбовець, а за сумісництвом 
поет, Володимир Базар подарував вдові свою нову збірку віршів та до-
брими словами згадав полеглого друга. 

— Для мене Володимир не загинув, він живий. Дуже шкода, що так 
розпорядилася доля. Пробачте, пані Ольго, за те, що війна забрала у вас 
чоловіка… Такий тепер час. Дякуємо Одесі, що дала нам такого героя.

Присутні вшанували пам'ять загиблого солдата хвилиною мовчан-
ня, а солдати — урочистим маршем у супроводі військового оркестру. 
Біля пам’ятної стели відбувся молебень за душі тих, хто віддав життя 
під час проведення антитерористичної операції.

— За чотири роки змінилась Україна. Події на 
Майдані та те, що за ними слідувало, об’єднали нас 
більше, ніж усі політики за всі роки незалежності. Я 
надзвичайно радію з того, що Харківщина сьогодні 
співає українських пісень, святкує національні свята, 
а її жителі пишаються своїми вишиванками. Радію 
з того, що діти з Луганщини приїжджають в Захід-
ну Україну. Мені приємно бачити те, що наша дер-
жава нарешті стала на шлях об’єднання. Сумно, що 
такі зміни далися нам не ціною багаторічної робо-
ти органів державної влади, а ціною життів кращих 
представників нашого народу. Вірю в те, що скоро 
наша країна стане незалежною не лише де-юре, а й 
де-факто, ментально сформується українська нація. 
Звісно, працювати ще є над чим, адже неправильно 
мріяти про те, що ляжемо спати ми в одній країні, 
а прокинемось в іншій, кращій. Це важкий і трива-

лий процес. Вектор європейської, єдиної, соборної, 
патріотичної України ми обрали і мусимо починати 
будувати нову державу з себе. Це наш обов’язок пе-
ред тими, хто загинув за майбутнє, — зазначив під 
час пам’ятного віче голова Тернопільської район-
ної державної адміністрації Олександр Похилий.

Звучали музичні композиції та віршовані рядки 
про Україну, про її трагічні сторінки історії та праг-
нення до світлого завтра. З вітальним словом ви-
ступив заступник голови Тернопільської районної 
ради Микола Михальчишин, який побажав муж-
ності нашим захисникам та швидкої перемоги над 
агресором, а всім присутнім — миру та нових звер-
шень у розбудові держави.

Насамкінець, усі присутні поклали квіти і лампад-
ки до стели Героїв Небесної сотні, пам’ять і скорбота 
про яких назавжди оселилася в наших серцях. 

Делегація Великопольського воєводства завітала у Байківці
Із метою обговорення актуальних напрямків співробітництва з Великопольським воєводством, налагодження співпраці з Тернопільським обласним центром 
зайнятості, Регіональним відділенням Українського союзу промисловців та підприємців у Тернопільській області, Організацією роботодавців Тернопільської 
області та місцевими підприємствами Тернопільщину відвідала делегація Великопольського воєводства Республіки Польща, яку очолив віце-маршалек Вели-
копольського воєводства Войцех Янковяк.

Від швидкого та якісного надан-
ня невідкладної медичної допо-
моги на полі бою часто залежить 
життя військовослужбовця, який 
виконує бойове завдання в зоні 
АТО. В таких випадках без сучас-
них військово-медичних рюкзаків 
не обійтись. Вони укомплектовані 
усіма необхідними засобами для 
порятунку пораненого. 

вже зовсім скоро 10 таких 
рюкзаків відправлять з тер-
нополя в зону атО, де служать 
артилеристи 44-ої ОаБ та нац-
гвардійці. 

Доровартісний проект вда-
лося реалізувати за підтримки 
меценатів, зокрема, агрохол-
дингу «мрія».

— За останні три роки компа-
нія уже скерувала 5 мільйонів гри-
вень, у тому числі 1 мільйон 600 
тисяч гривень цього року. Завдя-
ки співпраці з обласною владою 
братимемо участь в інших проек-
тах, які потребують підтримки під-

приємців, адже це — благородна 
справа, — зазначив генеральний 
директор агрохолдингу «Мрія» 
Саймон Чернявський під час уро-
чистого вручення сертифікату на 
придбання військово-медичних 
рюкзаків солдатам.

вартість одного рюкзака — 
близько 800 євро. За словами 
інструктора з тактичної медицини 
44 ОАБ Володимира Грицини, така 
річ — незамінна на фронті, адже 
має відмінну комплектацію.

— У ньому є усі необхідні ма-
теріали для зупинки кровотечі, 

перев’язки, надання невідкладної 
медичної допомоги, — розпо-
вів пан Володимир. — Секції тут 
зйомні, а отже, можна легко, у разі 
необхідності, передати бойовому 
побратиму. 

Один рюкзак розрахований 
на 10-12 чоловік, їх використову-
ють на полі бою військові медики 
підрозділів. Це — розширений 
варіант аптечки. У 2016 році Укра-
їна прийняла протокол надання 
домедичної допомоги на полі 
бою, тому все це є домедичні за-
соби — в рюкзаках немає медін-
струментів. Застосовуються вони 
переважно для піхоти, танкової 
артилерії та флоту. 

— Якби наші військовослуж-
бовці були оснащені відповід-
ними рюкзаками відразу, втрати 
були б куди меншими, — додав 
насамкінець обласний очільник 
Степан Барна.

Протягом двох днів члени делегації пере-
бували на Тернопіллі — краї, який багатий 
на неповторну красу природи, культурні та 
історичні пам’ятки та на працьовитих лю-
дей, які заслуговують на гідні умови праці. 
Польські представники органів місцевого 
самоврядування, виконавчої влади та гро-
мадськості на власні очі побачили умови 
роботи на спільних українсько-польських 
компаніях в нашому регіоні.

В рамках офіційного візиту, делега-
ція побувала і в Тернопільському районі, 
де відвідала українсько-польське тОв 
«мОСт-україна» у селі Байківці. Екскурсію 
підприємством для гостей провів гене-
ральний директор компанії Олександр 
твердохліб.

— «МОСТ-Україна» працює на ринку об-
ладнання для деревообробки з 2004 року. 
Нині ми є провідним постачальником облад-

нання та інструментів світових виробників. 
Наша компанія є офіційним представником 
і здійснює прямі поставки обладнання та ін-
струментів відомих компаній: Wood-Mizer, 
CMT, Andre, STIHL, Tanel, Gaas. Ми пропону-
ємо повний асортимент деревообробного 
обладнання та гарантуємо високу якість 

усієї продукції, — зауважив генеральний 
директор ТОВ «МОСТ-Україна» Олександр 
Твердохліб.

Станом на сьогодні компанія «МОСТ-
Україна» налічує понад 80 працівників, має 
три філії, два регіональних менеджери, п’ять 
авторизованих сервісних центри та більш 
ніж 20 дилерів по всій Україні. Підприємство 
швидко і стрімко розвивається, щороку зміц-
нюючи позиції на деревообробному ринку 
нашої країни.

Згодом делегація відправилася у «RESORT 
& HORSES CLUB BAYKOV» — сучасний кін-
носпортивний клуб. Олександр Твердохліб 
розповів польським представникам, що фі-
лософією його клубу є активний відпочинок 
задля задоволення, відчуття смаку нових 
перемог і досягнень, створення хороших сі-
мейних традицій. Адже верхова їзда — це не 
тільки елітний спорт, це — спосіб життя.

— Гості залишилися задоволеними по-
баченим. Головне, що ми хотіли донести, 
це те, що спільний бізнес може процвітати. 
Ми ментально дуже схожі, нам комфортно 
творити спільне майбутнє, реалізовувати 
нові проекти. Нас цікавить поглиблення 
міжрегіонального співробітництва з Вели-
копольським воєводством та розширення 
партнерства, яке відкриває для україн-
ських підприємств нові горизонти, — за-
значив голова тернопільської районної 
державної адміністрації Олександр по-
хилий.

Представники польської делегації також 
висловили зацікавлення у подальшій співп-
раці з Тернопільщиною та окреслили кілька 
напрямків, у яких вони бачать можливість 
спільного розвитку та розширення парт-
нерства.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Лілія КУЛЕНИЧ.
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Реформи 
президент петро порошенко підписав закон, який передбачає 
комплексне реформування процесуального законодавства. 
За словами заступника глави Адміністрації Президента та коорди-
натора Ради з питань судової реформи Олексія Філатова, зміни, що 
запроваджуються цим законом, мають забезпечити ефективний, 
швидкий і зручний розгляд справ у суді. Зокрема передбачене за-
провадження системи «електронного суду», яка спростить комуні-
кацію із судом та зменшить витрати на утримання судової системи.
Крім того, нові правила судового процесу сприятимуть більш дієво-
му захисту прав і свобод громадян і підприємців, які звертаються 
до суду.

уряд визначив критерії надання вишам статусу національних.  
Відтепер усі виші, що мають статус національних, мають відповідати 
чітко визначеним критеріям та підтверджувати його кожні 7 років. 
Відповідне рішення ухвалив 22 листопада 2017 року Кабінет Міні-
стрів України.  «Сьогодні статус національних мають 115 українських 
ВНЗ з 208. Прийнятою постановою ми визначаємо чіткі, сучасні кри-
терії надання цього статусу, його підтвердження чи позбавлення не-
залежно від форми власності», — зазначила міністр освіти і науки 
Лілія Гриневич.

Збройні сили україни готові до будь-якого розвитку ситуації на 
луганському напрямку у зоні проведення атО. Про це заявив 
журналістам міністр оборони України Степан Полторак. Як відомо, в 
окремих районах Луганської області (ОРЛО) відбулося загострення 
ситуації, пов'язане з боротьбою за владу між кримінальними угру-
пованнями «глави ЛНР» Ігоря Плотницького і «міністра внутріш-
ніх справ ЛНР» Ігоря Корнета. Водночас, на думку експертів, цей 
конфлікт є наслідком протистояння різних груп впливу у Росії, яка 
контролює так звану «Л/ДНР», — між групою впливу ФСБ РФ, яка ку-
рирує Корнета, і групою впливу помічника президента РФ Владисла-
ва Суркова, яка стоїть за Плотницьким.

НБу хоче відмовитися від карбування монет номіналом 1, 2, 5 
і 25 копійок. Монети всіх зазначених номіналів і надалі залишати-
муться в обігу, однак готівковий обіг не поповнюватиметься новими 
монетами таких номіналів. Зважаючи на важливість такого рішен-
ня, НБУ виносить таку пропозицію на обговорення громадськості. 
Усі пропозиції та зауваження до проекту приймають до 18 грудня 
цього року на поштову або електронну адресу Національного бан-
ку України (поштова адреса: 04070, м. Київ, площа Контрактова, буд. 
2-А; електронна адреса: 11emis@u0h0).

в україні пропонують скасувати використання по батькові. 
З'ясувалося, що все більше людей закликає політиків скасувати ви-
користання по батькові. На думку кандидата історичних наук Іго-
ря Чорного, сьогодні по батькові поступово стає рудиментом, без 
якого можна обійтися. Як це відбувається в більшості європейських 
країн. Однак, до тих пір, поки по батькові не буде скасоване на дер-
жавному рівні, вписувати в паспорт його обов’язково. 

тернопільщина отримала майже 4 мільйони гривень з дер-
жавного бюджету на створення будинків сімейного типу. Таким 
чином реалізовується програма «Україна без сиріт». Її завдання – 
зменшити кількість дітей, які перебувають в інтернатних закладах. 
Кількість сиріт на території області зменшується з кожним роком. 
Сьогодні на Тернопільщині в інтернатних закладах проживає близь-
ко 80 дітей — дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. 

у тернополі збирають речі для дітей із сиротинців. Іграшки, 
канцтовари, теплий одяг, особливо зимовий, — цього найбільше по-
требують діти-сироти, а також діти із малозабезпечених сімей. Орга-
нізатори акції «Іскра життя» просять тернополян приносити також 
солодощі, мандарини чи інші фрукти. Одяг може бути вживаний, але 
у придатному стані та чистий. До середини грудня речі збиратимуть 
в єпархії УГКЦ на вулиці Січових Стрільців, 6. Слід телефонувати на-
перед за номерами телефону: 096-654-59-36 (Оксана), 068-646-41-07 
(Ігор). Також за цими номерами можна повідомляти про сім’ї, де є 
діти, котрі потребують допомоги чи подарункового набору.

Збір подарунків для солдатів на миколая розпочинають у тер-
нополі. Збір речей відбуватиметься у «Карітасі» до 10 грудня. Долу-
читися до акції можуть усі бажаючі, принісши теплий одяг та взуття, 
засоби особистої гігієни, дитячі малюнки, листи, солодощі тощо. До 
слова, понад 1500 подарунків планують зібрати волонтери, щоб пе-
редати бійцям та дітям із прифронтової зони. Реквізити для перера-
хування коштів на потреби військових (з вказівкою — «Подарунок 
солдату на Миколая): м. Тернопіль, вул. Замонастирська, 1, ЦФ ПАТ 
«Кредобанк» МФО 325365 Р/Р 26005010171387 ЄДРПОУ 21162280

25 листопада у тернополі відбудуться жалобні заходи — вша-
нування пам’яті жертв Голодомору в україні 1932-1933 років. 
Цього дня у місті буде обмежено проведення розважальних захо-
дів та приспущено державні прапори. О 15.30 год. на Театральному 
майдані розпочнеться Всеукраїнська акція «Запали свічку», на яку 
запрошуються усі небайдужі тернополяни, після чого о 16.30 год. 
пройде піша хода від Театрального майдану до церкви Різдва Хрис-
тового, де священнослужителі проведуть молебень біля пам’ятного 
знаку «Голод 33».

25 грудня, на Різдво, від києва до тернополя вирушить додатко-
вий швидкісний двосистемний електропоїзд Skoda №747/748. 
Відправлення з Києва — 25 грудня, відправлення з Тернополя - 26 
грудня. Про це повідомляє "Укрзалізниця". Водночас скасували рейс 
поїзда №747/748 Київ – Тернопіль – Київ, який мав відправитися зі 
столиці 24 грудня, а повернутися назад — 25 грудня. В "Укрзаліз-
ниці" пояснили скасування низьким попитом на квитки в цей день, 
адже в Україні вперше 25 грудня буде державним святом і водночас 
вихідним. Воно припадає цього року на понеділок, тобто вихідних 
буде три дні поспіль. Поїзд "Інтерсіті" №747/748 Київ – Тернопіль кур-
сує щоденно, окрім понеділка. Він відправляється від станції Київ-
Пасажирський о 17:24 та прибуває до Тернополя о 23:25. Зворотно 
відправлення від Тернополя о 04:06 та прибуття до Києва о 09:58. 

Новини | Коротко про головне

Призначення

Медична реформа:  
що чекає жителів Тернопільщини 
Тернопільська область чи не перша в Україні, де практично вже сформована електронна 
база пацієнтів. Про це повідомив заступник голови Тернопільської обласної державної 
адміністрації Юрій Юрик під час прес-конференції, присвяченій впровадженню медич-
ної реформи.
«Орієнтовно до 4 грудня  ре-

єстр буде повністю завершений і 
тоді ми отримаємо реальну кар-
тину кількості населення у зоні 
обслуговування того чи іншого 
округу. З початку 2018 року відбу-
ватиметься подвійне фінансуван-
ня медичної галузі: за рахунок ме-
дичної субвенції та Національної 
служби здоров’я. Водночас діюча 
система охорони здоров’я не при-
пинятиме своєї роботи», — наго-
лосив Юрій Юрик. 

Реформування галузі та пере-
профілювання лікувальних закла-
дів здійснюватимуться паралель-
но. Для Тернопільської області з 
державного бюджету передбаче-
но 178 мільйонів гривень на роз-
виток первинної ланки медичної 
допомоги. Насамперед, відбува-
тиметься матеріально-технічне 
переоснащення медичних уста-
нов.

«Сьогодні ми працюємо над 
тим, щоб кожний центр первин-
ної медико-санітарної допомоги 
зміг переформатуватися в комер-
ційне підприємство. Це робиться 
для того, щоб у подальшому ме-
дичний заклад мав змогу укладати 
договір із Національною службою 
здоров’я для проплати за надан-
ня медичних послуг», — зазначив 
начальник управління охорони 
здоров’я Тернопільської ОДА Во-
лодимир Богайчук. 

Серед плюсів впровадження 
медичної реформи фахівці на-
зивають забезпечення кожного 
сімейного лікаря комп’ютером 
та доступом до мережі Інтернет. 
Крім того, суттєво збільшиться 
рівень заробітної плати — меди-
ки отримуватимуть від 8500 грн. 
до 20 000 грн. Водночас, згідно з 
укладеним договором, відпові-
дальність лікаря та пацієнта буде 
однаковою.

Розмір оплати за певний вид 
медичних послуг та забезпечення 
лікарськими засобами затвердить 
Кабмін. Діятиме єдиний тариф, 
розроблений для всієї України. 
Страхові гарантії щодо оплати 
медичних послуг бере на себе дер-
жава.

«На сайті управління охорони 
здоров’я функціонує електро-
нна система, в якій пацієнт може 
ознайомитися з даними всіх сі-

мейних лікарів, зокрема, у Тер-
нопільській області, — пояснив 
Володимир Богайчук. — Кожен 
громадянин має право обрати 
собі будь-якого лікаря. У свою 
чергу, медичний фахівець може 
укласти угоди близько з 2-ма ти-
сячами пацієнтів. Після укладен-
ня договору дані пацієнта пере-
несуть у так званий «зелений» 
реєстр. Натомість до «червоного», 
що наразі створюється, реєстру-
ють мешканців зони обслугову-
вання округу чи окремого сімей-
ного лікаря.

«Наразі триває процес ство-
рення семи Госпітальних рад. До 
них увійдуть професійні медичні 
фахівці, які визначатимуть потре-
би того чи іншого госпітального 
округу в наданні медичної послу-
ги, а також стратегічний напрямок 
свого округу», — зауважив голова 
обласної ради Віктор Овчарук. 
Водночас на теренах області ство-
рюватиметься й Центр громад-
ського здоров’я, що працюватиме 
виключно з метою профілактики 
захворювань.

«Загалом впровадження ре-
форми дасть можливість не лише 
покращити якість надання лікар-
ських послуг пацієнтам, а й зу-
пинити міграцію кваліфікованих 
медичних фахівців за кордон», — 
підсумував Володимир Богайчук. 

  

МОЗ хоче розширити програму «Доступні ліки»  
для людей з депресією, анемією і хворобами шлунку
Міністерство охорони здоров'я 

підготувало відповідний проект 
постанови. Так, перелік перед-
бачено доповнити такими лікар-
ськими засобами:

- хронічні захворювання 
шлунка та дванадцятипалої 
кишки: амоксицилін (аmoxicillin), 
таблетки, капсули; кларитромі-
цин (сlarithromycin), таблетки; 
метронідазол (metronidazole); 
омепразол (оmeprazole), капсули; 
ранітидин (ranitidine), таблетки;

- депресії та депресивний син-
дром: амітриптилін (аmitriptyline), 

таблетки; флуоксетин (fluoxetine), 
таблетки, капсули;

- профілактика та лікування 
анемії в першому триместрі ва-
гітності: заліза сіль (ferrous salt), 
таблетки; фолієва кислота (folic 
acid).

Також у перелік препаратів, 
вартість яких відшкодовує держа-
ва, внесли два препарати з дію-
чими речовинами за міжнарод-
ними непатентованими назвами 
«Лозартан» та «Глібенкламід» 
— від серцево-судинних захворю-
вань та цукрового діабету 2 типу.

На Тернопільщині — новий військовий комісар 
22 листопада офіційно представили нового військового комісара Тернопільської області — 
полковника Леоніда Нечепорука.

 «Призначення Леоніда Нечепорука для нас над-
звичайно важливе, адже в умовах, коли ми вкладаємо 
ресурси у відновлення військових частин 44-ї бригади 
і Національної гвардії, а також на виконання призову, 
маємо мати стабільну військову вертикаль, особливо 
у військовому комісаріаті. Сьогодні у нас є конкретна 
позиція, яка дає змогу вирішувати питання, пов’язані 
з обороноздатністю країни. Ми підтримуватимемо і 
надалі Збройні сили України. Наразі наша мета — за-
безпечити кадровим потенціалом 44-ту бригаду, а та-
кож Національну гвардію. Без скоординованої роботи 
військового комісаріату та обласної адміністрації це 
нереально зробити. Ми забезпечили область керів-
ним складом із Тернопільщини, а це свідчить про те, 
що спроможні відроджувати та створювати кадровий 
потенціал, який був у нас раніше», — наголосив Сте-
пан Барна.

леонід Нечепорук родом із села Котюжини Зба-
разького району. Військову кар’єру новопризначе-
ний комісар розпочав у 1976 році, будучи курсантом. 
До 2001 року обіймав посади від командира мото-
стрілецького взводу до начальника штабу — першо-
го заступника дивізії Національної гвардії. Після ви-
ходу на пенсію та з початком війни на сході України 
повернувся на службу. 

У 2015 році призна-
чений районним вій-
ськовим комісаром 
Сихівського району 
міста Львів, згодом 
був відряджений у 
зону проведення АТО. 
Тривалий час вико-
нував обов’язки за-
ступника Львівського 
обласного комісара, а 
з 20 червня виконував 
обов’язки обласного військового комісара на Терно-
пільщині.

 «Робитиму все, щоб на посаді обласного військо-
вого комісара були виконані всі покладені на нас за-
вдання, адже знаю, яка сьогодні важка ситуація у краї-
ні і скільки потрібно докладати зусиль, аби ці завдання 
виконувати», — зазначив військовий комісар.
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На часі

Об’єднаним громадам Тернопільщини допомагають адаптуватися
21 листопада під час офіційної зустрічі у тернопільському прес-клубі представники 
«Освітньо-аналітичного центру розвитку громад» обговорили результати розвитку 
ОТГ Тернопільщини. Гості прес-клубу представили журналістам результати проекту 
«Ефективний розвиток об’єднаних громад», який був реалізований протягом 2016-17 
років за участю 9-ти об’єднаних громад Тернопільської області. Партнерами ГО у реалі-
зації проектів є Національний фонд підтримки демократії (NED), Тернопільське регіо-
нальне відділення Асоціації міст України та Тернопільський національний економічний 
університет.

— Основною метою нашого 
проекту було написання і впрова-
дження в 9-ти громадах стратегії 
розвитку Статутів територіаль-
них громад і правил благоустрою 
території. За увесь період реалі-
зації проекту у цих громадах ми 
провели понад 36 зустрічей, виїз-
них нарад, 10 навчальних заходів, 
де йшлося про юридичну скла-
дову навчальних моментів щодо 
проекту: як правильно реалізо-

вувати ці моменти в перспективі, 
як правильно прописувати, за-
тверджувати статут. А на фіналь-
ному форумі ми обговорили всі 
плюси-мінуси подальшої роботи 
ОТГ: як реалізовувати стратегію 
розвитку громад, куди рухатися 
всім об’єднаним громадам, — 
каже заступник керівника гро-
мадської організації «Освітньо-
аналітичний центр розвитку 
громад» Рустам Ергешов. — Під 

час обговорень у громадах Терно-
пільщини наші фахівці визначили 
для себе подальші перспективи 
розвитку організації.

Варто зазначити, що на прес-
конференції також йшлося про 
«Школу локальної демократії» 
для 10-ти громад Західної Укра-
їни, публічне адміністрування 
у сфері молодіжної політики та 
проект «Robota на громаду», який 
має стати другим ProZorro у сфері 
працевлаштування в органах вла-
ди і місцевого самоврядування.

— У кожній громаді має бути 
підрозділ, який відповідає за мо-
лодь. Це може бути, для прикладу, 
управління у справах сім'ї, молоді 

та спорту. Однак справа не лише 
в наявності відповідного підроз-
ділу, важливо також, наскільки 
якісними є кадри, які працюють 
із молоддю, хто сприяє реалізації 
завдань громад та хто проводить 
певні навчальні, творчі заходи, 
створює творчі майданчики, де 
ця молодь може себе реалізува-
ти. Також у нас виникло питан-
ня потреби якісних кадрів, тому 
ми вирішили створити освітню 
програму, яка впроваджуватиме 
або відповідатиме за реалізацію 
молодіжної політики безпосеред-
ньо в громадах, — зауважив ке-
рівник громадської організації 
«Освітньо-аналітичний центр 

розвитку громад» Максим Чер-
кашин.

До слова, представники ГО 
«Освітньо-аналітичний центр 
розвитку громад» в селах області 
спілкувалися з молодими людь-
ми, які навчаються у Тернополі,  у 
яких запитали: «Хто із вас планує 
повернутися до громади?» Кожен 
із респондентів відповів, що гото-
вий повернутися лише тоді, коли 
на місцях будуть створені необ-
хідні умови розвитку. Таке опиту-
вання вкотре довело, що на Тер-
нопільщині потрібно проводити 
заходи, які створять для молоді 
перспективи на селі.  

Лілія КУЛЕНИЧ.

Земля в оренді — сплати податок

Новий порядок надання 
узагальнюючих податкових 
консультацій

Відповідно до Податкового кодексу податковим агентом платника по-
датку — орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) є 
орендар.

При цьому об’єкт оподаткування визначається з огляду на розмір 
орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж міні-
мальна сума орендного платежу, встановленого законодавством з питань 
оренди землі.

Розмір, форма та строки внесення орендної плати за землю встанов-
люються за згодою сторін у договорі оренди, це визначено статтею 21 За-
кону України № 161-XIV «Про оренду землі». Одночасно, згідно з Указом 
Президента України № 92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального 
захисту селян — власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» 
плата за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 
земельних часток (паїв) має становити не менше 3% визначеної відповідно 
до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки чи паю.

Докладні консультації — у Центрі обслуговування платників та за 
телефоном 43-46-10.

У Тернопільській ОДПІ повідомили, що 3 листопада 2017 року набув 
чинності наказ Мінфіну №811, яким затверджено Порядок надання уза-
гальнюючих податкових консультацій.

Порядок визначає процедуру надання Міністерством фінансів Укра-
їни узагальнюючих податкових консультацій (УПК). Ним обумовлено, 
що УПК надають:

- за результатами періодичного узагальнення індивідуальних податко-
вих консультацій, наданих контролюючими органами платникам подат-
ків;

- у разі наявності обставин, що свідчать про неоднозначність окремих 
норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням 
якого покладено на контролюючі органи.

У разі скасування судом наказу Мінфіну про затвердження УПК, буде 
надана нова податкова консультація з урахуванням висновків суду.

Такі узагальнюючі податкові консультації будуть оприлюднювати на 
офіційному веб-порталі Мінфіну протягом 5 календарних днів з дня їх на-
дання. Однак податківці зазначили, що УПК не є нормативно-правовими 
актами.

Докладніше — у Центрі обслуговування платників, телефон для до-
відок 43-46-10.

Податкові новини

Орендна плата за здані громадянами в оренду земельні 
ділянки та земельні паї є доходом, який оподатковується 
податком на доходи фізичних осіб (18 %) та військовим 
збором (1,5%). Про це нагадали у Тернопільської ОДПІ.

Обережно: шахраї!
Тему шахрайства на сторінках нашої газети ми порушували неодноразово. Шахраї з кож-
ним роком стають винахідливішими, а звичайній людині дедалі складніше бути макси-
мально пильною, щоб не потрапити на вудку злочинців.  
Цю історію опублікувала Ольга Андрійчук на своїй сторінці у Facebook.

Невідомі особи, відрекомендувавшись праців-
никами ВАТ «Тернопільобленерго», заходять до 
помешкань тернополян начебто для перевірки чи 
заміни лічильників і просять надати різноманітні 
документи.

ват «тернопільобленерго» просить тернопо-
лян не впускати до осель невідомих осіб та не 
надавати документів і даних лічильників, якщо 
ті не покажуть посвідчення працівників устано-
ви. Окрім того, про всі такі випадки варто негай-
но повідомляти у поліцію.

Енергетики наголошують, що кожен представник 
обленерго передусім зобов’язаний показати спожи-
вачеві посвідчення працівника ВАТ «Тернопільобле-
нерго», а вже тоді чітко пояснити причину візиту.

Варто наголосити, що планову перевірку та пла-
нову заміну лічильників енергокомпанія проводить 
безкоштовно. А якщо надана послуга потребує 
оплати, то кошти оплачувати лише в абонентському 
відділі РЕМ або ж через банківські установи.

Енергетики просять споживачів бути обереж-
ними та не давати документів і грошей невідомим 
особам!

«Можливо, моя історія ко-
мусь допоможе. Два дні тому на 
мобільний телефон о 3 год. ночі 
надійшло 9 грн від невідомого 
абонента. О 4 год. ночі з цього 
ж номера до мене почали над-
ходити безперервні дзвінки. 
Коли я брала слухавку — зби-
вали, коли я пробувала зателе-
фонувати — також збивали. До 
9 години ранку надійшло 250 
дзвінків.

В обід мій номер заблоку-
вав оператор. Коли о 17:20 я 
прийшла в сервісний центр, 
мені повідомили, що мій номер  
тепер — не мій і ним корис-
тується інша людина. Відразу 
ж запитали, чи картки банку 
прив’язані до цього номера. Я 
побігла в «ПриватБанк», на моїй 
зарплатній картці було 0 грн 51 

коп. Терміново зателефонувала 
оператору «гарячої лінії» «При-
ватБанку» і заблокувала картки.  

Служба безпеки банку пообі-
цяла з’ясувати  ситуацію. Увече-
рі цього ж дня мені зателефону-
вали з невідомого номера (091 
963 74 23), відрекомендувалися 
працівниками служби безпеки 
«ПриватБанку», повідомили, що 
знову була спроба зняти гроші з 
моєї картки, тому мені потрібно 

терміново підійти до банкомату 
та змінити пін-коди (або вони 
допоможуть це зробити через 
«Приват-24») і,  щоб зупинити 
шахрайство, перевести на раху-
нок мобільного телефону 2800 
грн, які мені відразу ж повер-
нуться на картку. В одному вони 
прокололися — я підв’язала 
картки до нового номеру мо-
більного,  який ніхто не знає. 
Так зберегла свої гроші. Знову 
зателефонувала на «гарячу лі-
нію» «ПриватБанку», все розпо-
віла, вони підтвердили, що це 
— шахраї,  а  з моїми картками 
все нормально. 

поширюйте інформацію, 
друзі. може, комусь допо-
може. іще, перший номер, 
з якого телефонували уночі: 
096-068-61-63.

Паспортний стіл

Нові ціни на закордонні паспорти
Кабінет Міністрів України встановив вартість оформлення закордонного паспорта 
за 20 робочих днів — 253 грн, за три робочі дні — 506 грн.
Оформлення (зокрема, за-

мість втраченого або викраде-
ного) та обмін паспорта грома-
дянина України (у формі карти), 
окрім оформлення паспорта 
громадянина України вперше, 
протягом 20 робочих днів з дня 
оформлення заяви-анкети ко-
штує 87 грн, 10 робочих днів — 
174 грн.

Оформлення (зокрема за-
мість втраченого або викраде-
ного) та обмін паспорта грома-
дянина України для виїзду за 
кордон упродовж 20 робочих 
днів із дня оформлення заяви-

анкети — 253 грн, 7 робочих 
днів — 506 грн, 3 робочих днів 
— 506 грн.

Оформлення та обмін про-
тягом 15 робочих днів із дня 
звернення заявника коштує: 
проїзного документа біженця 

— 156,46 грн, посвідчення осо-
би без громадянства для виїзду 
за кордон — також 156,46 грн, 
посвідчення біженця, окрім 
оформлення вперше, — 116,34 
грн, посвідки на проживання 
— 253 грн, посвідки на тимча-
сове проживання — 156,46 грн, 
посвідчення особи, яка потре-
бує додаткового захисту, окрім 
оформлення вперше, — 116,34 
грн, проїзного документа особи, 
якій надано додатковий захист, 
— 156,46 грн. Оформлення та 
обмін картки мігранта протягом 
10 робочих днів — 137,8 грн.
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Це — про кардіолога Лілію Бурковську. 
Вона не обирала професію, скоріше та зна-
йшла її — успішну волинську дівчину із до-
бре забезпеченої сім’ї. Народилася майбут-
ня лікарка у шахтарському Нововолинську, 
закінчила місцеву школу й поставила собі 
високу мету — опанувати фах медика. Тож 
два роки працювала санітаркою в міській 
лікарні.

Батько, Аполлінарій Володимирович, 
був директором шахти. Мама очолювала  
міське об’єднання громадського харчуван-
ня. Обоє були відомими людьми в невелич-
кому  містечку, жителі якого прокидалися 
під гул та скрегіт електровозів і тепловозів, 
не дивуючись клубам пилу та диму, що ва-
лив із труб копалень. 

Ліля в лікарні навчилася всьому, що мо-
гла, і через два роки, успішно склавши іс-
пит, таки домоглася свого — стала студент-
кою Тернопільського медичного інституту. 
У виші зустріла своє перше та єдине кохан-
ня — Володимира. Після четвертого курсу 
молодого чоловіка скерували продовжу-
вати навчання у Саратовську військово-
медичну академію, а його дружину Лілю — 
до Саратовського державного медичного 
університету.

Згодом, за державним направленням, 
молоде подружжя Бурковських з двома ва-
лізами найнеобхідніших речей, здебільшого 
дитячих, двома маленькими дітьми — дво-
місячною донечкою Юлею та чотирирічним 
синочком Денисом — поїхало працювати аж 
на Чукотку в місто Анадир. Молодого спеці-
аліста Лілю Аполінарівну призначили завід-
уючою терапевтичним відділення, а її чоло-
віка, Володимира Антоновича, у хірургічне 

відділення. Вже сьогодні, з висоти прожитих 
літ і набутого досвіду, Ліля Аполлінаріївна 
згадує: «Ми були молоді, енергійні, не цура-
лися жодного екстреного чи профілактично-
го виклику до чукчів, в далекі краї. Добира-
лися на всюдиході, вертольоті за будь-яких 
погодних умов, в будні і свята. Чукчі — дуже 
привітні, добродушні та щирі люди, особли-
во оленярі, погоничі, мисливці, хутровики, 
заготівельники. Там пройшли сувору школу 
гарту, там  утвердилася наша молода сім'я, 
але дуже тягло на Україну, на мальовничу 
синьооку Волинь, часто снився запах борщу, 
ягоди, яблука і груші, а ще дзвеніла у вухах 
українська мила пісня. «Мамочко, ну коли 
ми вже поїдемо у свою країну?» — часто за-
питував мене Денис».

З проголошенням української незалеж-
ності подружжя лікарів Володимир та Ліля 

Бурковські переїхало у 1992 році на Мико-
лаївщину — в райцентр Доманівка. Лілія 
Аполлінаріївна працювала за спеціальніс-
тю — кардіологом. Її чоловік завідував хі-
рургічним відділенням. Тут чи не найбіль-
ше розкрився професійний талант медиків, 
їхнє вміння та стремління вчасно прийти 
і надати медичну допомогу, консультацію, 
пораду, бо, як пишеться у Святому Письмі, 
«возлюби ближнього, як самого себе». Піс-
ля 15 літ самоутвердження і набуття досві-
ду повернулися Бурковські до міста своєї 
студентської молодості, палкої любові, де 
все таке знайоме і близьке. Сьогодні Воло-
димир Антонович — хірург вищої категорії, 
прекрасний спеціаліст, працює в хірургіч-
ному відділенні обласної комунальної лі-
карні. Лілія Аполлінаріївна після реформу-
вання Тернопільської залізничної лікарні з 

доброго напуття колишнього виконувача 
обов’язки головного лікаря Тернопільсько-
го районного територіального медичного 
об’єднання, здібного хірурга, чудового ор-
ганізатора лікувальної справи Володими-
ра Лісовського вже другий рік трудиться 
кардіологом у лікувально-діагностичному 
відділенні, яке очолює Галина Іванівна 
Осінчук. У колективі Лілію Аполлінаріївну 
полюбили не лише за її відданість клятві 
Гіппократа, а й за чуйність, жертовність, 
вміння лікувати хворих знаннями і щирою 
усмішкою. 

 На медичну стежку ступили їхні діти — 
Юля і Денис. А чи піде їхніми професійни-
ми слідами десятирічний онук Захар, аби 
продовжити славну династію лікарів Бур-
ковських, — час покаже.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Від Чукотки до Тернополя
Ця лікарка завжди привітна й усміхнена. Від її непідробної людської доброти стаєш здорові-
шим більше, ніж від жмень пігулок, дорогих уколів та безкінечних крапельниць. І світлішає у 
лікарняній палаті, бадьорішають пацієнти, бо отримують здоровий заряд життєдайної енергії 
на весь день.

Глибока віра в Бога і рідну Церкву
Народився 16 квітня 1962 року в селі Прибилів Тлумацького району Івано-Франківської області. Село Прибилів — 
одне із тих, яке не прийняло російського православ’я і зберегло вірність Греко-католицькій церкві. У тринадцятиріч-
ному віці Михайло вперше зустрівся з о. Петром Голейком — мужнім та відданим служителем Церкви.

Отець Петро, подавши йому 
знання з катехизму, уділив Святі 
Тайни Покаяння та Євхаристії. І 
та перша зустріч з Ісусом Хрис-
том залишила в душі хлопця гли-
бокий слід та бентежні спомини 
і переживання. 27 травня 1983 
року, після Богослужіння, запро-
понував Михайлові навчатися в 
семінарії, яка працювала підпіль-
но. 

Глибока віра в Бога, Церкву 
і священиків, з якими зводила 
доля, спонукали хлопця стати 
на шлях священства. Ректор під-
пільної семінарії о. Василь Семе-
нюк уболівав за кожного студен-
та, докладав чимало зусиль для 
їх духовного зростання, допо-
магав у вирішенні матеріальних 
і духовних потреб. У 1984 році 
семінарист Михайло Вінтонюк 
мав щасливу нагоду зустрітися з 
митрополитом УГКЦ  Володими-
ром Стернюком, отримав благо-

словення, був захоплений його 
мудрими духовними настанова-
ми та розповідями. Дияконські 
і священичі свячення Михайла 
Вінтонюка відбулися  29-30 черв-
ня 1990 року у каплиці о. Василя 
Семенюка, де о. Михайло відслу-
жив свою першу Літургію. 

Після виходу Церкви з підпіл-
ля о. Михайло Вінтонюк обслуго-
вував парафії у Дичкові, Підгоро-
дньому, Забойках, а 27 липня був 
призначений у с. Великий Гли-
бочок, Плотичу і Ігровицю. До 
приходу о. Михайла у с. Великий 
Глибочок, з 13 грудня 1989 року, 
першу Службу Божу у греко—
католицькому обряді відправи-
ли отці редемптористи — о. Ігор 
Возняк, теперішній митрополит 
Львівський, о. Євстахій Смаль, 
о. Михайло Хрипа, які служили 
аж до Різдвяних свят, а після них 
прийшов на нашу парафію моло-
дий священик, о. Іван Колодій, 

який служив від січня 1990 року 
до липня 1990 року.

З липня 1990 року о. Михайло 
став парохом нашого села. Від-
разу взявся за відбудову храму і 
побудову нового парафіяльного 
дому. За станом здоров’я не зміг 
довго обслуговувати села Пло-
тичу й Ігровицю, повністю від-
дався духовній роботі для церк-
ви Різдва Пресвятої Діви Марії 
с. Великий Глибочок. За час ро-
боти парохом села о. Михайло 
доклав багато  зусиль, щоб храм 
мав привабливий зовнішній 
вигляд. Упорядкував подвір’я, 
зробив сходи, збудував нові 
дзвіницю і купол, покривши 
бляхою. Встановив центральне 
опалення. За пожертви парафі-
ян було виготовлено головний 
престол, кивот, тетрапод, про-
скомидійник. За пожертву Бог-
дана Сендецького придбано ма-
лий престол.

У церкві відбуваються різні 
духовні заходи: свята місія, по-
клоніння Зарваницькому чудот-
ворному образу Матері Божої, 
мощам Івана Хрестителя. Ство-
рені братства: Матері Божої Не-
устанної Помочі, Апостольство 
молитви матерів, Марійська дру-
жина й інші. Під керівництвом 
о. Михайла дбайливо догляда-
ють храм старші сестриці і стар-
ші брати. Створений церковний 
хор, в якому бере участь молодь. 
Завдяки диригенту Петру Іва-
ноньківу і регенту Юрію Зага-
люку хор відправляв Літургію 
у Зарваницькому Марійському 
соборі. Отець Михайло приді-
ляє особливу увагу недільним 
проповідям, нагадуючи кожно-
му парафіянину про його духо-
вне збагачення, яке робить сім`ї 
щасливими і міцними. Щороку 
о. Михайло організовує молодь 
для поїздки у Зарваницю, а також 

Карпати, Київ, Львів. Були і на 
могилі українського пророка Та-
раса Шевченка. 

Парафіяни поважають свого 
духовного наставника, зверта-
ються до Ісуса і Його Матері, щоб 
дали здоров`я йому і його сім`ї. 
Син Володимир закінчив Вищу 
духовну семінарію ім. Йосифа 
Сліпого, продовжує духовний 
шлях свого батька. В свято св. 
Архістратига Михаїла парафіяни 
привітали свого духовного на-
ставника з його іменинами.

Мирон САгАЙдАК, 
завідувач музеями Ярослава  

і Слави Стецьків та Петра Медве-
дика с. Великий глибочок.

Людина і її справа
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у своїм серці запаліть скорботи полум’я священне…

Оживити легенду 
Щоразу, коли наштовхуюсь на цікаві історичні факти, намагаюся уявити ці захоплюючі 
і водночас грізні часи. А якщо справа торкається власне краю, у якому живу, моя уява 
грає неабияк!
Так було і цього разу, коли у 

нашу школу завітав Роман Єв-
генович Мацелюх, а він не лише 
наш селищний голова, а й зна-
ний краєзнавець. Його розповідь 
про Борецький замок захопила і 
учнів, і учителів.

Оскільки наше селище було 
прикордонним містом, то най-
старішою історичною пам'яткою 
Великих Бірок був оборонний за-
мок XVI ст.-XVIII ст. У XVI ст. він 
мав високі товсті стіни, складені 
з дубових колод, які оточували 
всередині житлові та господар-
ські будівлі. Високі чотири вежі 

були розміщені за сторонами 
світу, з південно-західного боку 
— земляні вали, залишки яких 
зберігалися ще до 50-х рр. мину-
лого століття. Замок був збудова-
ний на вершині високого пагорба  
(326 м), що до кінця 1930-х рр. мав 
назву «Огрýдек», біля його під-
ніжжя лівий берег річки Теребни 
утворював крутий схил (дотепер 
місцевість називається «Круча»), 
порослий чагарниками, а з пів-
нічного сходу оточений глибо-
ким яром, що ускладнював підхід 
до оборонної споруди. У долинах 
річок Теребна і Гнізна Гнила,  що 

зливаються в тому місці, утвори-
лась сильно заболочена непрохід-
на місцевість. Тільки з південно-
східного напрямку залишалась 
відкрита місцина. За кілька кіло-
метрів від цього місця, на терені, 
що становить виразний бар'єр, 
були викопані глибокі окопи, під-
силені плотом з товстих колод, 
звідки походить сучасна назва 
урочища — «За шанцями» (шанці 
від нім. Schanzі — окоп, земляні 
укріплення). Замок внаслідок на-
падів татар зазнавав неодноразо-
вих руйнувань.

Учасники підготовчого ета-

пу міжнародного польсько-
українського проекту  «Ожи-
вити легенду» дізналися багато  
нових фактів з історії містечка 
Борек. Та найбільше зацікавила 
робота з топографічними карта-
ми ХVI-XVIII ст. і проектуван-

ня їх на сучасні за допомогою  
комп’ютерної  техніки.

Аліна-Марія ІВАСЕЧКО, 
учениця 9-А кл. НВК «Великобірків-

ська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія
ім. С.Балея».

Щороку четвертої суботи листопада українці у зажурі схиляють голови в День пам’яті жертв голодоморів. 
Цьогоріч день жалоби за померлими від голоду припадає на 25 листопада. Традиційно цього дня громадяни 
відвідують поминальне Богослужіння, покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників 
жертвам голодоморів в Україні, а також запалюють свічку пам’яті на підвіконнях своїх осель.

Голодомор 1929-1931 pp.
У другій половині 20-х 

рр. ХХ ст. в СРСР було ого-
лошено індустріалізацію 
— процес, спрямований на 
прискорений розвиток про-
мисловості, реалізація якого 
потребувала значних капі-
таловкладень. Аби отрима-
ти кошти, радянська влада 
розпочала колективізацію 
— ліквідацію індивідуаль-
них селянських господарств 
і створення колгоспів, через 
які викачувала ресурси села 
до державного бюджету. 
Сталінське керівництво за-
планувало купувати зерно у 
селян за низькими держав-
ними цінами, що дало б можливість прогодувати робочу силу 
в містах і фінансувати індустріалізацію за рахунок експорту 
хліба. Проте, оскільки державні ціни на зерно були у 8 разів 
нижчі за ринкові, селяни повсюдно відмовлялися продавати 
хліб державі. Як наслідок —  хлібозаготівельна криза 1928 р. В 
Україні цей рік був неврожайним, і селяни почали ще активні-
ше ухилятися від державних хлібозаготівель. Сталін наказав 
почати прямі реквізиції зерна. Розгорнулася боротьба проти 
заможних селян, яких московський уряд назвав куркуляками, 
середняками, одноосібниками, вбачаючи в них соціальну базу 
українського націоналізму. На практиці це означало фізичне 
знищення заможних селян. За роки колективізації в Україні 
експропріювали близько 200 тис. селянських господарств, а їх 
господарів разом із членами сімей — близько 2 млн україн-
ців — було ув'язнено в концтабори або вислано до Сибіру і 
на Північ. 

Політика колективізації спочатку спричинила різке падін-
ня продуктивності сільського господарства. Так, якщо в 1930 
р. збір зерна в Україні становив 23 млн тонн, то в 1931 р. — 
18, а в 1932 р. — тільки 13 млн тонн. Не бажаючи миритися 
з подібним проявом саботажу з боку селянства, загнаного до 
колгоспів, влада постійно збільшувала для України хлібоза-
готівельні плани. У листопаді 1932 року були створені спе-
ціальні продзагони (20000 осіб керівного складу прибули з 
Росії), завданням яких було проведення обшуків селянських 
господарств з метою конфіскації не лише зернових запасів, 
а й інших продуктів. Це були справжні каральні експедиції. 
Така політика призвела до справжнього голодомору, внаслі-
док якого в Україні померло від 4 до 8 млн чоловік. І ця цифра 
— не остаточна.

Голодомор 1946-1947 рр.
У березні 1946 року було ухвалено закон про 4-й п’ятирічний 

план. Як попередні, так і наступні п’ятирічки не були вико-
нані, особливо в сільському господарстві. Життєвий рівень 
селян залишався дуже низьким. Величезні податки на приса-
дибне господарство змушували селян вирубувати сади, виго-
товляти домоткане полотно з конопель. Землю орали кіньми, 
зернові косили кінними косарками та здебільшого — серпом і 
косою, зерно молотили ціпами. 

Страшенна посуха 1946-1947 рр. спричинила голод в Укра-
їні. Однак ешелони з зерном і продуктами харчування пряму-
вали за кордон. Тим часом державі у рік з кожного двора по-
трібно було здати: 840 крб податку на землю, будинок, сад; 280 
л молока; 44 кг м'яса (кролі, кури, телятина, свинина). Окрім 
того, селян зобов’язували купити облігації на суму 400 крб на 
розвиток народного господарства.

Якщо на подвір’ї росли яблука, груші, смородина, вишні — 
ці фрукти треба було продати і заплатити податок, тому ніякої 
заготовки селяни на зиму не мали можливості зробити. Забо-

роняли навіть збирати колоски пшениці, що залишилися на 
колгоспних полях, де вже було зібрано врожай. 

Були випадки, коли фінагент забирав зерно для весняно-
го посіву, яке зберігали на горищі. Моя мама перешкоджала 
йому, тоді він взяв її за горло і почав душити. Але раптом мій 
дідусь почув крики і з шилом у руках піднявся нагору, по-
бачив, як негідник душить його невістку, мою маму. Дідусь 
штрикнув шилом у заднє місце фінагенту. Той почав від болю 
кричати  і погрожувати. Дідусь швидко по драбині спустився 
вниз і втік в сусідські городи. Він і мама залишились живі, а 
зерно фінагент забрав.

Сталінська політика хлібозаготівель стала визначальною 
причиною голоду 1946-1947 рр. в Україні. У суспільстві, про-
сякнутому тоталітарним насильством, хлібозаготівельна по-
літика стала основним репресивним фактором, адже саме 
через її механізм відбувалося голодотворення. У часи інтен-
сивного вилучення хліба голод в Україні забрав (за даними 
різних дослідників) від 100 тис. до 2,8 млн життів, переважно 
українських селян-хлiборобiв.

Іван григорович НОВАК, 
с. Великий глибочок.

Слідами нашої історії

Історична довідка

Західноукраїнське населен-
ня було глибоко зворушене 
повідомленнями про жахли-
ві подробиці голодомору на 
Наддніпрянщині в 1932-1933 
роках. Газети друкували листи 
голодуючих селян до родичів 
на Західній Україні, свідчення 
очевидців — іноземних жур-
налістів, дипломатів, утікачів з 

Радянської України, яким вдалося перейти кордон.
На трагедію українців Наддніпрянщини однією з 

перших відгукнулася Греко-католицька церква. 
Греко-католицький єпископат на чолі з митрополи-
том Андреєм Шептицьким і Громадський комітет 
рятунку України розгорнули активну роботу зі збо-
ру коштів, продуктів, організовували демонстрації, 
скеровували відповідні телеграми до радянського 
посольства і консульств.

Із сіл та містечок Галичини й Волині масово 
надходили кошти, збіжжя на порятунок голодую-
чих братів над Дніпром. Західноукраїнські селяни, 
робітники, інтелігенція, які самі жили небагато, ді-
лилися останнім. Однак радянський уряд, який 
заперечував факт голодомору, не допустив міжна-
родної допомоги голодуючим.

Ситуація 1946-1947 рр. відрізнялася від 1932-
1933 рр. наявністю ще неколективізованої Західної 
України, що була своєрідним продовольчим фор-
постом в ураженій голодом Україні. Оминаючи за-
городжувальні загони, натовп голодуючих рушив 
за хлібом на Західну Україну, сподіваючись вряту-
вати себе та свої сім’ї. «Численні юрби чоловіків, 
жінок, підлітків і дітей збиралися на залізничних 
станціях, штурмували пасажирські і вантажні по-
їзди. На підніжках, покрівлях вагонів, у тамбурах і 
на буферах, удень і вночі, у дощ і негоду, гнані го-
лодом, обдерті, брудні і закіптюжені, вони пряму-
вали на захід. Як немовля простягало рученята до 
материної пелени, а спраглий хотів доторкнутися 
губами до джерела, так колгоспна Україна тягну-
лася до своїх краян, західноукраїнських братів, 
шукаючи порятунку від голодної смерті», — пише 
письменник Іван Шульга.  

На заході голодуючі купували в селян за гро-
ші чи обмінювали за різні речі хліб, крупи, кар-
топлю та інші продукти, і, пробувши там деякий 
час, поверталися додому. Дехто з них наймався 
на тимчасову або постійну роботу. Особливо ба-
гато голодуючих селян прибуло з Правобережної 
України (Житомирська, Київська, Вінницька та 
Кам’янець-Подільська області), а також із Полтав-
ської, Харківської, Одеської та Херсонської об-
ластей. Зокрема, у доповідній записці УМДБ Ки-
ївської області від 24 травня 1947 р. зазначалося, 
що в області не було жодного села, в якому б по-
ловина його мешканців не побувала на Західній 
Україні. За даними радянської статистики, заліз-
ничною лінією Козятин — Шепетівка — Здолбунів 
за хлібом на Західну Україну щодоби приїжджало 
15 тис. голодуючих.

визначальну роль у мобілізації західно-
українського селянства для допомоги голоду-
ючим українцям зі сходу відіграло українське 
націоналістичне підпілля, яке продовжувало 
збройний опір радянському режиму у західному 
регіоні. В 1946-1947 рр. ОУН та УПА провели масш-
табну роз’яснювальну інформаційну кампанію се-
ред українців про причини штучно організованого 
сталінським режимом голоду, закликаючи їх сабо-
тувати хлібозаготівлю та організовувати збройний 
опір більшовикам.
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Вітаємо! Будьте обережні

Оголошення

Великогаївська сільська рада проводить громадське обговорення містобудівної документації «Деталь-
ний план території  земельної ділянки на вул. Об’їзна у с. Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської 
області для будівництва і обслуговування  виробничо-торгівельного закладу ТОВ «Енергія».

Громадське слухання відбудеть  18.12.2017 року об 11 год. у приміщенні Великогаївської сільської ради, за 
адресою: Тернопільська обл. Тернопільський р-н  с. Великі Гаї, вул. Галицька, 44 Г.   

25.12.2017 р. о 15 год. у приміщенні Білецької сільської ради за адресою: Тернопільська область, Тер-
нопільський район, с. Біла, вул. Мазепи, 27 відбудуться громадські обговорення містобудівної документації 
«Детальний план території житлової забудови в с. Біла Тернопільського району Тернопільської області» гро-
мадян Берестецького Д.В. та Денисюк С.П.

Великогаївська сільська рада інформує
За адресою: вул. Галицька, 47 (тимчасово Галицька, 44 Г) с. Великі Гаї Тернопільського району у приміщенні 

Великогаївської сільської ради державний реєстратор здійснює:
- державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
- державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Графік роботи: понеділок-п’ятниця: з 08.15 до 17.30 год.
Телефон для довідок: 49-02-60, 49-02-98

Петриківська сільська рада має намір провести громадські слухання містобудівної документації на ви-
конання рішення Петриківської сільської ради №717 від 11.07.2017 р. «Детальний план території земельної 
ділянки Колінець О.В. для будівництва індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області (кадастровий номер 6125286700:01:001:2083)».

Громадські слухання відбудуться 27.12.2017 р. о 17 год. у приміщенні сільської ради села Петриків. Про-
позиції та зауваження до містобудівної документації подають до Петриківської сільської ради з 9 до 16 год. 
за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118 А.

Петриківська сільська рада має намір провести громадські слухання містобудівної документації на ви-
конання рішення Петриківської сільської ради №849 від 20.10.2017 р. «Детальний план території земельної 
ділянки Яремчук Ю.В. для будівництва індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області (кадастровий номер 6125286700:01:001:2010)».

Громадські слухання відбудуться 27.12.2017 р. о 17 год. у приміщенні сільської ради села Петриків. Пропо-
зиції та зауваження до містобудівної документації подають до Петриківської сільської ради з 9 до 16 год. за 
адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118 А.

Виконавчий комітет Чистилівської сільської ради повідомляє, що громадські слухання з обговорен-
ня «Детального плану території житлової забудови в районі вул. Медової, Крушельницької, Зеленої в селі 
Чистилів Тернопільського району Тернопільської' області» та «Детального плану території для розміщення 
магазину продуктових та промислових товарів з кафе в районі вул. Незалежності в селі Чистилів Тернопіль-
ського району Тернопільської області» відбудуться 26 грудня 2017 року о 16 годині в приміщенні сільської 
ради за адресою: с. Чистилів, вул. Галицька, 52.

Детальні плани території земельних ділянок розроблені СПД ФО Огоньок B. C. на підставі рішення XXX 
сесії сільської ради VII скликання № 464 від 11.09.2017 р. «Про розробку детального плану території та вне-
сення змін до програми розроблення містобудівної документації». З текстовою та графічною частинами за-
значених проектів можна ознайомитись в Чистилівській сільській раді за адресою: с. Чистилів, вул. Галицька, 
52 (тел. 29-67-48) у понеділок та четвер з 14 до 17 години до 26 грудня 2017 року з дня першого опублікування 
цього повідомлення. Зауваження та пропозиції до проекту приймає секретар виконавчого комітету Чисти-
лівської сільської ради до 26 грудня 2017 року з дня першого опублікування цього повідомлення. Відальний 
за організацію розгляду пропозицій — секретар Чистилівської сільської ради Мельник Ольга Ярославівна.

 Працівники відділу культури Тер-
нопільської РДА, районного будин-
ку культури та районна організація 
профспілки працівників культури 
щиро вітають з днем народження ди-
ректора будинку культури с. Буцнів 
михайла адамовича ЮРечка.

Зичимо вам міцного здоров’я, бла-
гополуччя, поваги та шани від людей, 
любові від рідних та близьких, добра 
і достатку, творчого натхнення і неви-
черпної енергії. Божого благословен-
ня вам і вашій сім’ї на многії літа!

Колектив  Великоберезовицької  
селищної  ради, депутатський  кор-
пус, члени виконавчого  комітету 
вітають з днем  народження голов-
ного бухгалтера марію Семенівну 
ГумеННу. 

Нехай для вас квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі ваші мрії,
І доля посилає многая літ,
 Здоров’я, щастя, радості, надії.

Колектив комунального закладу 
НВК «Довжанківська ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів — ДНЗ» вітає з днем народження 
технічного працівника Світлану ми-
хайлівну катРеНич.

Хай будуть з вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає 
з днем народження вчителя інфор-
матики мар'яну Орестівну лаГу-
ДЗу, вчителя біології Ольгу Йоси-
півну ДЗЮБак, вчителя іноземної 
мови тараса Юрійовича ФеДика, 
вчителя початкових класів мар'яну 
петрівну мілЬ, вчителя інформати-
ки та фізики любомира тарасовича 
тРиГуБиШиНа.

Хай звучать найщиріші вітання!
«З днем народження!» — скажуть усі.
Хай здійсняться всі побажання,
Буде радісно хай на душі.
Хай здоров’я не зрадить завчасно.
Мир і злагода будуть в сім’ї.
На душі хай весна буде ясна
Навіть в сірі, нахмарені дні.
 
Щиросердечно вітаємо з днем на-

родження депутата Тернопільської 
районної ради марію василівну лО-
тОЦЬку.

На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини.

З повагою — колеги та друзі.

Колектив ПП «Агрон» вітає з 
днем народження трактотриста 
володимира августовича Депу-
тата, головного бухгалтера Орисю 
антонівну ГОЦкО, головного агро-
нома володимира Григоровича 
НОвОСаДа та з 55-річчям завід-
уючу складом ірину миронівну 
ОСаДчук.

Бажаємо світлої радості й сили, 
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля! 

Іменинники Тернопільського 
районного територіального медич-
ного об’єднання відзначають день 
народження — старша сестра ме-
дична Галина василівна куЦиНДа, 
сестра медична загальної практики 
— сімейна медицина вікторія Ро-
манівна Семеляк, завідувач від-
ділення профілактики любомир 
володимирович БРілЬ, молодша 
медична сестра (санітарка палатна) 
Галина Йосипівна кОпач, сестра 
медична Оксана ігорівна СлОБО-
ДяН, акушерка АЗПСМ с. Ігровиця 
Оксана петрівна ДеЙНека, завід-
увач ФАПу с. Івачів Горішній марія 
василівна лОтОЦЬка, акушер  
с. Мишковичі тарас казимирович 
яРема, акушерка ФАПу с. Соборне 
алла анатоліївна кРавчук.

Бажаємо квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.
Хай доля вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Достатку — у будні, в свята — подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!

З повагою — колектив ТРТМО.

Колектив працівників відділу осві-
ти Тернопільської РДА та районного 
методичного кабінету вітає з днем 
народження старшого економіста 
централізованої бухгалтерії Надію 
Богданівну БаРтОШів.

Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки.

Колектив навчально-виховного 
комплексу  «Загальноосвітня шко-
ла I-II ст. — дошкільний навчальний 
заклад с. Скоморохи» щиро вітає з 
днем народження  вчителя трудо-
вого навчання  лілію Зеновіївну  
ГОлДОБРеЙ.

Бажаємо світлої радості й сили, 
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!

Залізничні переїзди — зона підвищеної небезпеки!
Останнім часом на «Укрзалізниці» загострилася ситуація щодо випадків дорожньо-
транспортних пригод (ДТП) на залізничних переїздах.
Підтвердженням цього є сумна статистика аварій, 

загибелі людей, які стаються на залізничних переїз-
дах через недотримання водіями транспортних засо-
бів Правил проїзду залізничних переїздів: ігноруван-
ня звукових і світлових сигналів, об'їзд шлагбаумів.

З метою зменшення дорожньо-транспортних 
пригод на залізничних переїздах ВСП «Тернопіль-
ська дистанція колії» регіональної філії «Львівської 
залізниці» звертається до водіїв транспортних за-

собів з проханням дотримуватись Правил проїзду 
через залізничні переїзди, бо необережність призво-
дить до трагедій. Не ризикуйте! Подумайте, скільки 
біди та горя ви можете завдати тим, кого любите і 
хто любить вас, скільки клопоту, переживань завда-
єте людям, які з вашої вини можуть бути причетни-
ми до великої трагедії.

М. М. СПУРЗА, 
начальник ВСП «Тернопільська дистанція колії».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хлібодар Тернопіль» має намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район., смт 
Великі Бірки, вул. Дичківська, 1.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від виробничої діяльності становлять —175,8 т/р. 
Перевищень технологічних та санітарно-гігієнічних нормативів в процесі виробничої діяльності немає.
Зауваження приймають за адресою: м. Тернопіль, Майдан Перемоги, 1, Тернопільська районна державна 

адміністрація, протягом 30 календарних днів з дня опублікування інформації.

В Тернопільському районі триває набір в поліцію 
на посади поліцейських
Основні службові обов’язки:
• забезпечення громадського порядку у відповідній 

зоні реагування
• здійснення заходів, спрямованих на розкриття 

злочинів по гарячих слідах, а також протидія злочин-
ності

• здійснення превентивної та профілактичної діяль-
ності, спрямованої на запобігання вчиненню адміні-
стративних правопорушень

• забезпечення безпеки дорожнього руху та контролю 
за станом дорожньої інфраструктури

• своєчасне реагування на заяви та звернення гро-
мадян

• вживання заходів для запобігання та припинення 
насильства в сім’ї

• здійснення превентивних заходів (перевірка осіб, 
що перебувають на обліку Національної поліції)

Бажані якості та навички:
• висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в 

державі
• аналітичні здібності, здатність систематизувати, 

узагальнювати інформацію, компетентність, комуніка-
бельність

• неупередженість та порядність

• самостійність, організованість, відповідальність
• наполегливість, рішучість, стриманість, здатність 

швидко приймати рішення в умовах обмеженого часу
• стійкість до стресу, емоційних та фізичних наван-

тажень
• вміння аргументовано висловлювати свою думку
• прагнення до розвитку та самовдосконалення
вимоги до кандидатів: громадянство України,  

вільне володіння українською мовою, середня освіта, 
вік від 18 років, знання Конституції України, ЗУ «Про 
Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», 
Кодексу України «Про адміністративні правопору-
шення».

ми пропонуємо: заробітну плату від 7700 грн 
(після успішного проходження первинної профе-
сійної підготовки), соціальне забезпечення згідно з 
діючим законодавством, професійну підготовку за 
міжнародними стандартами, перспективу кар'єрного 
росту, можливість підвищити освітній ступінь вищої 
освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними 
умовами навчання, які здійснюють підготовку полі-
цейських.

За детальнішою інформацією звертатися за те-
лефоном (098) 6184503.

Грант на безкоштовний супровід 
підприємства від Громадської 
школи бізнесу
«Громадська школа бізнесу» запускає грант на річний 
супровід вашого підприємства. Заявки приймають до 31 
грудня 2017 року. 
Грантова програма по-

лягає у річному супроводі 
зростання вашого бізнесу 
— допомога у формуванні 
чіткої бізнес-моделі, допо-
мога збуту товарів та послуг, 
консультаційна допомога з 
ведення бізнесу. Щоб отримати доступ до грантової програми необ-
хідно заповнити анкету Індекс Малого Бізнесу України. Усього в ан-
кеті 75 запитань, які допоможуть нам підібрати для вашого бізнесу 
найкращу програму розвитку.

Після заповнення анкети відповідальний менеджер проекту по-
відомить вам про наступні кроки.

Дані анкет будуть поширюватися лише в узагальнених показни-
ках. Дані про компанію та учасника дослідження залишатимуться 
конфіденційними.

Проект «Trends of small business» реалізовується Громадською 
школою бізнесу та Клубом ділових людей у рамках Програми USAID 
«Лідерство в економічному врядуванні»

Анкета за посиланням: https://docs.google.com/…
/1FAIpQLSee2rMSbdfrvz4hwf…/viewform
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Шкільний меридіан

Бринить-співає наша мова

Здоров’я дитини — багатство родини!

Презентація посібника 
«Література рідного краю. 
Василь Ярмуш»
Село Острів відоме у навколишній окру-

зі святим цілющим джерелом, що збирає до 
себе тисячі прочан, дає снагу до життя, зці-
лює душі. Багата, щедра, прекрасна природа, 
висока національна свідомість та духовність 
сприяла тому, що село дало Україні талано-
виту людину, яка своїм життям і діяльністю 
прославила свій край, рідну землю, — Васи-
ля Ярмуша.

Василь Ярмуш належить до покоління 
поетів–шістдесятників. За своє коротке 
життя  він встиг створити невмирущу по-
езію, цікаві прозові твори. Однак багато з 
них так і залишились малодоступними або зовсім недоступними 
читачеві.  Він, як Василь Симоненко, Василь Стус, понад усе любив 
народ, вболівав за його долю. За це його представники тодішньої  
влади переслідували, арештовували, цькували. Він зробив вагомий 
внесок у відродження і розвиток поезії нашого краю. Загублений у 
вирі життя, у плині часу, недостатньо поцінований… Сьогодні Ва-
силь Ярмуш повертається із забуття.

Останнім часом значно посилився інтерес до краєзнавства. Уро-
ки української мови і літератури дають можливість ознайомити 
учнів із видатними людьми нашого краю. Сьогодення, як ніколи, 
вимагає посиленої роботи з дітьми над вивченням історії свого 
краю, творчості та біографії відомих людей своєї Батьківщини. 
Хто, як не вчитель-словесник, є носієм величного слова письмен-
ників, поетів?

У Тернопільській ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 відбулася презентація 
посібника «Література рідного краю», присвяченого 75–річчю 
від дня народження Василя Ярмуша. Книга вийшла завдяки фі-
нансовій підтримці Тернопільської обласної ради.  Автором проекту  
стала кандидат філологічних наук Марія Крупа. У посібнику пода-
ні конспекти уроків вчителів Тернопільщини: Галини Тюріної, Лідії 
Тур, Любові Венети, Марії Назар і Надії  Глад, а також вірші, світли-
ни поета, статті упорядників Марії Крупи та Оксани Кожушко. 

На творчу зустріч була запрошена дочка поета Мирослава Яр-
муш, кандидат педагогічних наук Марія Данилевич, методист 
управління освіти та науки Леся Гапон, вчителі району, міста.  

Усім запали глибоко в 
душу поетичні рядки Ва-
силя Ярмуша у виконанні 
учнів школи. Не менше 
схвилювали і пісні авто-
ра, музику до яких напи-
сав Ігор Вовчак — викла-
дач музичної Острівської 
школи, лауреат премії іме-
ні Дмитра Луценка. 

Учасники заходу усім 
читачам бажали 
глибше збагнути кра-
су поетичного сло-
ва Василя Ярмуша, 
осягнути силу рід-
ного слова, зігрітого 
вірністю і любов’ю 
йому багатьма поко-
ліннями.

Надія гЛАд, учи-
тель української 

мови і літератури 
Ладичинської ЗОШ 

І-ІІ ступенів Теребов-
лянського району.

«За чисті душі, що злетіли в небо»

Шкільна бібліотека | За здоровий спосіб життя

Мета заходу — сприяти реалізації основних прі-
оритетів Нової української школи, зокрема: форму-
вання в учнів уміння розумно та раціонально корис-
туватися природними ресурсами; усвідомлення ролі 
навколишнього середовища для життя і здоров’я 
людини; здатність і бажання дотримуватися здоро-
вого способу життя; популяризація книг про скла-
дові здоров’я, цілющі рослини. Безперечно, дуже 
важливо для кожної людини не тільки знати, як бути 
здоровим, а й уміти берегти своє здоров’я впродовж 
років.

Відповідно до плану місячника, було проведено 
багато цікавих заходів, у яких взяли участь і вчи-
телі, і учні.

Відкриття Всеукраїнського місячника шкільних 
бібліотек відбулося на загальношкільній лінійці. 
Протягом місяця проводили наступні заходи: ви-
ставки книг «Здоров’я — найцінніше багатство», 
«Молодь обирає здоров’я», «Здоровий спосіб життя 
— хворобам нема вороття»; перегляд відеороликів 
«14 фактів здоров’я», «ТОП 5 – Корисна їжа»; пере-
гляд мультфільму «Смішарики. Їжачок і здоров’я»; 

оформлення тематичної полиці «Підступна хвороба 
СНІД»; бесіда «Ми за здоровий спосіб життя».

Один день шкільна бібліотека працювала про-
сто неба. Всі бажаючі могли взяти літературу і 
почитати на свіжому повітрі, вдихаючи сосновий 
аромат. Цього дня бібліотекарями працювали Хрис-
тина Водяна, Соломія Чубко, Олена Гранат, Марія Бу-
ряк. Творчим підсумком Всеукраїнського місячника 
шкільних бібліотек став фотозвіт «Наше здоров’я в 
наших руках».

Зміцнення здоров’я дітей є однією з актуальних 
проблем нашого суспільства. Сьогодні, як ніколи, 
потрібні нові підходи й шляхи для забезпечення 
усвідомлення учнівською молоддю необхідності 
зміцнення здоров’я, розвитку культури здоров’я. До 
пошуку ефективних шляхів розв’язання проблеми 
соціального здоров’я молоді долучаються й шкіль-
ні бібліотеки. Бібліотеку завжди називали аптекою 
душі, місцем, де лікують словом та книгою, ось чому 
так важливо, щоб кожна шкільна бібліотека стала 
духовним центром збереження дитячого здоров’я.

Надія дУМАНСЬКА, шкільний бібліотекар.

З 01 по 31 жовтня 2017 року в Соборненській ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Гарматія тривав Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек  
під гаслом «Шкільна бібліотека — за здоровий спосіб життя».

Діти — наше майбутнє. Сучасне підростаюче по-
коління стало свідком боротьби українського народу 
за свободу, незалежність, становлення України як де-
мократичної європейської держави. Події, що відбува-
ються в нашій державі останніми роками, спонукають 
більше уваги приділяти вихованню дітей в дусі патрі-
отизму, любові до рідного краю, відданості й самопо-
жертви, співчуття до людей, яких безпосередньо тор-
кнулася війна, покалічивши їхні життя і долі, бажання 
надати їм посильну допомогу.

у бібліотеці-філії с. Забойки напередодні Дня 
Гідності і Свободи проведено урок «За чисті душі, 
що злетіли в небо». Разом із наймолодшими чита-
чами — учнями 1-4 кл. Забойківської ЗОШ I ст.-д/с 
— учитель мар’яна Богданівна Філь та бібліотекар 
Оксана миронівна телих поринули у вир подій на 
майдані, які стали початком війни на сході украї-
ни.

Організатори заходу показали учням, що будь-яка 
війна — це біда усього народу, тож кожен — і дорос-
лий, і дитина — може долучитися до перемоги над во-
рогом. Хтось бере до рук зброю, хтось трудиться, аби 

забезпечити воїнів усім необхідним, зміцнити могут-
ність нашої держави. 

А ще педагоги донесли дітям, що наші захисники 
потребують і душевної підтримки: віри в їхню муж-
ність, вдячності за те, що, ризикуючи життям, захища-
ють рідну землю і людей, які на ній живуть і трудяться. 
Учні зрозуміли, що сили українським солдатам додасть 
упевненість, що їх пам’ятають, люблять, чекають.

Тож сердечко кожної дитини забилося швидше під 
час перегляду книжкової  виставки  «Тільки тим історія 
належить, хто  сьогодні бореться й живе», учнівських 
малюнків про війну і мир. Сльози з’являлися в очах, 
коли звучали дитячі поезії-подяки  героям, які «затуля-
ють нас собою», листи до татусів, які перебувають на 
передовій, поетичні мрії про мир, розповіді про героїв 
фронту і тилу.

Під час гри-подорожі за мотивами української на-
родної казки «Ріпка», учасниками якої стали наймо-
лодші читачі, бібліотекар Оксана Пелих показала дітям, 
що тільки спільними, злагодженими зусиллями можна 
зробити велику справу — перемогти ворога.

Оксана ТЕЛИХ, зав. бібліотекою с.Забойки.

День української писемності та 
мови — свято, яке з 1997 року від-
значають у нашій країні 9 листопа-
да. Дослідники вважають, що саме 
преподобний Нестор Літописець — 
письменник, основоположник дав-
ньоруської історіографії, перший 
історик Київської Русі, мислитель, 
учений — започаткував писемну 
українську мову. Цього дня покла-

дають квіти до пам’ятника Нестора 
Літописця, проводять радіодиктан-
ти, літературні вечори.  

у ЗОШ і-ііі ст. с.товстолуг від-
булася літературно-музична ви-
ховна година, приурочена Дню 
української писемності. учні 
коротко розповіли про Несто-
ра літописця і про його літопис 
«повість минулих літ», декламу-

вали твори про українську мову, 
говорили про місце рідної мови 
у житті кожної людини,  про її ба-
гатство, мелодійність, неповтор-
ність.

На свято завітали вчителі хрис-
тиянської етики Великогаївської 
об’єднаної територіальної громади.

Насамкінець хочеться сказати 
словами О.Гончара: «Усунути дефор-
мацію мови, очистити її від спотво-
рень, повернути нашій мові справ-
жню народну красу — це справа 
честі всіх нас, і старших, і молодших, 
це обов’язок кожного перед неза-
лежною, вільною Україною. Адже і 
мовою  нації визначається мораль-
не здоров’я народу, його розвине-
ність, культурність. Усе це також ви-
значатиме образ і творчу спромогу 
України в сім’ї цивілізованих демо-
кратичних держав».

Вікторія ТАРНАВСЬКА, учениця  
9 класу ЗОШ І-ІІІ ст. с.Товстолуг.
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Мандруючи рідним краєм

Екскурсія мальовничими містами нашого краю
Нещодавно, під час осінніх канікул, учні 10-го класу Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. разом із класним керівником Іваном Дем’яновичем Чернецьким  
здійснили невеличку подорож у Кам’янець-Подільський і Хотин, де поринули в історію нашого народу та відвідали фортеці.

Це найбільша горизонтальна печера Укра-
їни. Її протяжність сягає 35 кілометрів. Розта-
шована вона в тернопільській області, біля 
села Залісся.

Повністю печеру не досліджено, хоча на 
карти вже нанесено велику кількість турис-
тичних і спелеологічних маршрутів. «Млин-
ки» — гіпсова печера. У більшості її галерей 
стіни рясно вкриті гіпсовими кристалами різ-
них розмірів, забарвлених в білий, жовтий, 
чорний і червоний кольори, а також криста-
лічним снігом.

 
Це, мабуть, найвідоміша в Україні — її 

знають всі спелеологи на планеті. «Оптиміс-
тична» — найдовша в світі гіпсова печера 
(занесена і в Книгу рекордів Гіннеса). Це та-
кож найдовша печера Євразії та друга (після 
Флінт-Рідж-Мамонтової в США) за довжиною 
серед печер світу — 230 (!) кілометрів.

Розташована ця дивина світового масшта-
бу в тернопільській області, поблизу села 
королівка.

 
Дивовижна триярусна споруда з крути-

ми переходами розташована в кам’янець-
подільському районі Хмельницької об-
ласті. Вхід в печеру — на висоті 7 метрів в 
борту покинутого гіпсового кар’єру.

За багатством кристалічного оздоблен-
ня це, мабуть, найунікальніше місце в Укра-
їні, проте підкорити її не просто, оскільки 
обладнаних маршрутів для туристів тут не-
має.

 
Зворушлива назва цієї печери зовсім не 

відображає її сутності. На ділі — це справ-
жній лабіринт зі звивистими, вузькими, а 
часом і небезпечними ходами. «Попелюш-
ка» перебуває на третьому місці за довжи-
ною серед гіпсових печер. 

Розташована на території чернівець-
кої області. Цікаво, що вхід у печеру — в 
Молдові, тоді як основна її частина — в 
Україні.

 
Понад сто років тому, за часів розвитку 

соледобувної промисловості Донбасу, 
було знайдено це унікальне родовище. Ви-
роблення ділянки сягнуло 200 кілометрів, 
однак екскурсійний маршрут пролягає тіль-
ки на відрізку завдовжки 700 м.

Соледар — не тільки мальовниче місце. 
Печера славиться своїми цілющими власти-
востями.

Першою зупинкою стало 
мальовниче місто Кам’янець-
Подільський Хмельницької облас-
ті. Острів, на якому розташована 
фортеця, оточений каньйоном, 
яким протікає річка Смотрич, 
утворюючи петлю навколо висо-
кої гори. У тому місці й розкинув-
ся Кам'янецький замок. 

Перші споруди фортеці на-
лежать до XI-XII, а основні укрі-
плення — до XVI-XVII століть. 
Особливістю фортеці є унікальне 
поєднання ландшафту зі ство-
реною людиною неприступною 
фортифікаційною системою, що 
не має аналогів у Європі. Незва-
жаючи на численні спроби воро-
жих армій взяти фортецю штур-
мом, це вдалося лише одного разу 
— в 1672 році турецькій армії. 

У Кам’янецькій фортеці на-
лічується одинадцять башт, 
кожна з яких має свою назву й 
історію.

Так, найвища — Папська — 
була збудована на кошти, наді-
слані Папою Римським Юлієм II. 
Ще її називають Кармелюковою, 
бо в ній тричі був ув’язнений 
український народний герой 
Устим Кармелюк. Про колишньо-

го в'язня замку нагадує пам'ятна 
табличка і воскова фігура Кар-
мелюка. Ще одним вражаючим 
об'єктом фортеці є колодязь, за-
вглибшки близько 40 метрів, ви-
січений у скельній породі. Воду 
діставали за допомогою величез-
ного дерев'яного колеса, яке кру-
тили ув'язнені фортеці.

Екскурсовод розповів багато 
легенд про події у цьому історич-

ному місті. Від нього ми дізнали-
ся, що Кам’янець–Подільський 
належить до семи чудес України 
та занесений до Списку пам’яток 
світової культури спадщини 
ЮНЕСКО. Фортеця вражає сво-
єю величчю та красою. 

Далі автобус рушив у старе 
місто християнських та мусуль-
манських часів — Хотин Черні-
вецької області. Хотинська фор-

теця — також одне із семи чудес 
України. Веде свій початок від 
Хотинського форту, створеного 
в Х ст. князем Володимиром Свя-
тославовичем як  порубіжне укрі-
плення південного заходу Русі.

Не одна битва відбулася під 
мурами цієї фортеці. Цікавим 
для туриста стануть загадкові 
символи на височенних кам'яних 
стінах, які мали велике символіч-
не значення у житті християн. 
Вважалось, що вони захищали 
фортецю силами Всевишнього. 
Турецька орда не змогла стерти 
з лиця землі ці символічні знаки, 
для цього їм потрібно було б пе-
ретворити стіни замку в руїни.

Хотинська фортеця — одна 
з найяскравіших історичних та 
архітектурних пам’яток Укра-
їни. Тут настільки гарно, що 
відомі кінорежисери обирають 
саме її для створення історич-
ного й художнього кіно. Зокре-
ма стрічок «Захар Беркут», «Три 
мушкетери» та інших.

З великими переживаннями 
діти відвідали кімнату тортур, де 
виставлені знаряддя для страти 
та допиту: «гаротта», яку вико-
ристовували для страти; жаров-

ня, на якій «підсмажували» за-
суджених; «скрипка пліткарки», 
де охочих до пліткування зако-
вували у незручній позі; «котя-
чий кіготь», яким із живих людей 
здирали шкіру.

У фортеці відкрито музей се-
редньовічної військової техні-
ки, де представлені стінобитна, 
камене- та вогнеметальна тех-
ніка, стрілецька зброя. Працює 
археологічний музей, в якому 
експонують знайдені на тери-
торії фортеці артефакти. Діти 
оглянули кілька етнографічних 
експозицій та художню галерею 
з батальними полотнами Ан-
дрія Холоменюка. Державний 
історико-архітектурний заповід-
ник «Хотинська фортеця» за кіль-
кістю відвідувачів посів ІІ місце 
серед заповідників України.

На цьому екскурсія заверши-
лась. Із новими знаннями та від-
чуттями зв'язку з багатьма по-
коліннями, що жили упродовж 
століть на нашій рідній землі і 
створювали її красу, діти повер-
нулися додому.

Софія ЖАВОРОНКО, учениця 11-го 
кл., президент шкільного парла-

менту «Первоцвіт»

Учні 10 класу та учитель  
Іван Дем'янович Чернецький

ТОП-10 найцікавіших печер України
У нашій країні налічується понад 1500 печер, кожна з яких — унікальний підземний світ, куди прагнуть поринути тисячі шукачів пригод. 
Українські печери вважають найкрасивішими на всьому континенті. Це — справжні скарбниці, що приховують в собі загадки минулого.
Ми підготували для вас добірку про найцікавіші печери країни, які потрібно відвідати передусім.

Тернопільська область відома одним із 
найбільших (а можливо, і найбільшим)  у 
світі районом карстових печер, загальна 
довжина яких сягає 250 кілометрів. «Кри-
шталева» наразі одна з небагатьох, від-
критих для туристів. Розташована вона на 
південно-західній околиці села кривче 
Борщівського району.

 
Ця печера досі не вивчена — досліджено 

лише 114 кілометрів. Її відкрили місцеві меш-
канці в 40-х роках минулого століття. 

Ця печера — єдина на Поділлі — має під-
земні озера, що займають третину площі пе-
чери. Розташована в межах Борщівського 
району, біля села Стрілківці.

 

Ця печера цікава тим, що поруч немає 
жодного гірського масиву або навіть пагор-
бу. Вхід до неї — за 2 кілометри від села 
Більче-Золоте Борщівського району, на 
піднятому водороздільному плато. 

«Вертебу» ще називають «Наддністрян-
ською Помпеєю». Тут виявлені сліди перебу-
вання первісної людини (різні предмети ма-
теріального побуту, поховання), які належать 
до палеоліту, неоліту і більш пізнього часу.

Загальна довжина ходів — 8 км, багато з 
них заповнені мулом.  Стіни печери гладкі, 
темні.

 
Розташована на лівому схилі долини річки 

Циганка, поблизу села Сапогів Борщівсько-
го району. Це гіпсова печера, загальна довжи-
на її ходів — 1,6 км. Вхід до неї схожий на зви-
чайну нору. Але те, що вона приховує, варте 
того, щоб дістатися туди навіть поповзом. Кіль-
ка галерей печери з’єднано короткими хода-
ми. У залі «Планетарій» — купол, діаметром 8 м 
уздовж довгої осі. «Ювілейна», за свідченнями 
спелеологів-аматорів, славиться перепадами 
висоти, тому її цікаво досліджувати.

 
Її вважають найбільшою печерою Україн-

ських Карпат. Вона захована в лісі, на околи-
ці села села мала уголька, що в тячівсько-
му районі Закарпатської області. Загальна 
довжина — 1 км, а глибина — 46 метрів.

Щоб потрапити всередину, потрібно про-
лізти через природний кам’яний колодязь 
за допомогою спеціального спорядження, 
навичок альпінізму і з дозволу адміністрації 
Карпатського заповідника.

За матеріалами zruchno.travel

 «Млинки» «Кришталева»

«Озерна»

«Вертеба»

«Ювілейна»

«Романія»

«Атлантида»

Печера «Попелюшка»

Соледарська соляна печера

Печера «Оптимістична»
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Програма місцевих телеканалів
Тернопільський академічний обласний 
український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка    
м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 6 

25.11 (субота) — «За крок до тебе», ілюзії життя. Тривалість — 2 год. 10 хв.
26.11 (неділя) — прем’єра «Гормон кохання, або тестостерон», 
занадто відверта комедія (18+). 
29.11 (середа) — «Сорочинський ярмарок», музична комедія
 Тривалість — 2 год. 20 хв.
30.11 (четвер) — «як наші діди парубкували», музична комедія-жарт.
 Тривалість — 2 год. 20 хв.
Початок вечірніх вистав о 19:00.

Для дітей
26.11 (неділя) — «котигорошко», за мотивами української народної казки. 
 Тривалість — 1 год.
Початок вистав для дітей о 13:00.

Тернопільський академічний обласний театр 
актора і ляльки
м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 15 

26.11 (неділя) — «Сестриця Оленка та братик івасик» — чарівна казка (4+), 
Тривалість — 45 хв.

Початок о 12:00 та о 14:30. 

Тернопільська обласна філармонія 
м. Тернопіль, вулиця Князя Острозького, 11

29.11 (середа) — австро-угорський вечір. Концерт симфонічного ор-
кестру Тернопільської обласної філармонії та лауреата міжнародних кон-
курсів Лідії Футорської (скрипка, м. Львів). Головний диригент — заслуже-
ний діяч мистецтв України Мирослав Кріль. 
програма концерту:
Ф. Зуппе. Увертюра до оперети «Поет і селянин»
Е. В. Корнгольд. Концерт для скрипки з оркестром
Е. В. Корнгольд. Сюїта «Робін Гуд»
Ф. Ліст. Угорська рапсодія № 2
Початок о 18:30. Вартість квитка: 40, 50, 60, 80 грн.

Кінотеатр «Cinema Citi», Торговельно-
розважальний центр «Подоляни», 
м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28ч

28.11 (вівторок) — допрем'єрний показ повнометражного докумен-
тального фільму «Будинок «Слово».
країна: Україна, 2017.
Хронометраж: 81 хв.
Жанр: документальний фільм.
Режисер: Тарас Томенко.
У 1928 році у столичному Харкові споруджують житловий будинок для ді-
ячів культури УРСР. Під один дах переїжджають Микола Хвильовий, Остап 
Вишня, Михайль Семенко, Анатоль Петрицький, Антін Дикий та інші. Бу-
дівля із багатокімнатними квартирами, пральнею, їдальнею, дитячим сад-
ком та навіть солярієм має стати оазою для митців, проте все відбудеться 
навпаки. Спеціально зібрану в одному місці інтелігенцію репресують та 
знищать. Будинок «Слово» стає уособленням кривавої радянської систе-
ми, а його мешканців будинку потім назвуть поколінням Розстріляного 
відродження.
Початок о 19:00.

Афіша

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
27 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Òðàâìà” 

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

17.30 Ïðî íàñ

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.40 Äiì êíèãè

îñòðiâ”

10.56, 11.13, 16.13, 17.13, 19.26, 

11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

Â²ÂÒÎÐÎÊ
28 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Òðàâìà” 

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

07.30, 15.50, 18.50, 22.30 

08.30 Ñìàêè êóëüòóð

12.15 Ïðî êiíî

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

11.13, 16.13, 17.13, 19.26, 22.26 

ÑÅÐÅÄÀ
29 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Òðàâìà” 

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

08.30 Ñìàêè êóëüòóð

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

11.13, 16.13, 17.13, 19.26, 22.26 

×ÅÒÂÅÐ
30 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Òðàâìà”

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 

08.30 Ñìàêè êóëüòóð

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

11.13, 16.13, 17.13, 19.26, 22.26 

Ï’ßÒÍÈÖß
1 ÃÐÓÄÍß

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Òðàâìà” 

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

10.56, 11.13, 16.13, 17.13, 19.26, 

11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

ÑÓÁÎÒÀ
2 ÃÐÓÄÍß

TV-4
06.00, 21.45 Ïðî êiíî

06.15, 11.00 Ïðî íàñ

07.30, 11.50, 14.20, 16.50 

11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05 

ñîáàê”
16.30 Äiì êíèãè

18.00 Íàøi âiòàííÿ

ÍÅÄ²Ëß
3 ÃÐÓÄÍß

08.30, 11.55, 15.50, 19.55, 00.55 

11.40 Äiì êíèãè

17.30, 20.30 Ïðî íàñ

18.00 Íàøi âiòàííÿ

16.00 “Ïîêëèê òàëàíòó “

ÀÍÎÍÑÈ 
ÒÈÆÍß

, ÂÒ, 23.40.

Ñá, 23.35

У Тернопіль приїде легендарна 
співачка Debbie Cameron
1-3 грудня у тернопільському драмте-

атрі відбудеться міжнародний джазовий 
фестиваль JAZZBEZ. Цього року вже два-
надцятий рік поспіль до Тернополя приїдуть 
кращі джазові виконавці з усього світу: Поль-
щі, Данії, Америки, України та Німеччини.

Однією з найяскравіших учасниць фес-
тивалю буде легендарна джазова співачка 
Debbie Cameron, яка привезе у наше місто 
свій проект «Debbie Cameron Project» (DK - 
UA — PL - СА). Деббі почала музичну кар'єру 
в Маямі, навчаючись у музикантів, які потім 
стали групою Weather Report. Після того, як 
у 1980 р. переїхала до Данії, Деббі почала 
працювати на легендарній джазовій сцені — 
Montmartre JazzHouse.

Також цього ж дня на сцені фестивалю «JazzBez» виступить колектив з 
Польщі «Michał Martyniuk Trio feat. Jakub Skowronski» (POL). Музика про-
екту поєднує елементи традиційного американського джазу зі свіжими  
тенденціями сучасної європейської музики. 

Квитки вже можна купити в касі драмтеатру та у ЦУМі (1-й пов., відділ 
Konica) та на сайті https://www.concert.ua/ua/events/jazzbez
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
27 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

Â²ÂÒÎÐÎÊ
28 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ÑÅÐÅÄÀ
29 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

×ÅÒÂÅÐ
30 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

Ï’ßÒÍÈÖß
1 ÃÐÓÄÍß

ÑÓÁÎÒÀ
2 ÃÐÓÄÍß

ÍÅÄ²Ëß
3 ÃÐÓÄÍß

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Íîâèíè

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî 

10.30 Ò/ñ “Äiâ÷àòà âiéíè”
12.20 Ïåðøèé íà ñåëi

17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

03.50 Ò/ñ “×îðíà Ðàäà”

1+1

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.00, 05.20 ÒÑÍ

13.45, 14.45 Ê/ê “Ñâàòè - 6”
15.45 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ” 
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 

21.00 Ê/ê “Ñåëî íà ìiëüéîí 2”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè

âèïðîáóâàëüíèì òåðìiíîì”

ICTV

08.45, 12.45, 15.45 Ôàêòè

21.25 Ò/ñ “Íþõà÷ - 3”

Àíäæåëåñ”
02.40 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 

04.25 Ôàêòè

04.45 Ò/ñ “Âiääië 44” 

18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà iñòîðiÿ”

06.49, 09.09 Kids Time

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.30, 02.30 Çiðêîâèé øëÿõ

13.40, 15.30 Ò/ñ “Êîðîëåâà Ìàðãî” 
18.00 Ò/ñ “Ëiêàð Êîâàëü÷óê”

21.00 Ò/ñ “Áiëå÷îðíå”

05.25, 19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà ïàðòíåðè”

Öèáóëi”
08.30 Ò/ñ “×åðãîâèé àíãåë - 2”

13.20, 15.05, 21.20 Ò/ñ “Äóåëü ïiä 

23.45 Ò/ñ “Êðèìiíàëiñò” 
02.00 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi âáèâñòâà”

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Íîâèíè

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî 

11.10 Ò/ñ “Äiâ÷àòà âiéíè”

17.15 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.00 Ïåðøèé íà ñåëi

20.25 Íàøi ãðîøi

03.50 Ò/ñ “×îðíà Ðàäà”

1+1

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.00, 05.20 ÒÑÍ

14.45 Ê/ê “Ñâàòè - 6”
15.45 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ” 
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 

21.00 Ê/ê “Ñåëî íà ìiëüéîí 2”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

10.30, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Äîÿðêà ç 

ICTV

08.45, 12.45, 15.45 Ôàêòè

11.00, 17.25, 21.25 Ò/ñ “Íþõà÷ - 3”

15.00, 16.15 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
18.45, 21.05, 04.20 Ôàêòè

22.30, 01.25 Ò/ñ “Âèíèùóâà÷i. 

02.50 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 

04.40 Ò/ñ “Âiääië 44” 

18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ”

06.55, 08.09 Kids Time

08.10 Ò/ñ “Äðóçi”

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.30 Çiðêîâèé øëÿõ

18.00 Ò/ñ “Ëiêàð Êîâàëü÷óê”

21.00 Ò/ñ “Áiëå÷îðíå”

05.00, 19.30, 04.45 Ò/ñ “Êóëàãií òà 
ïàðòíåðè”

17.10 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi âáèâñòâà”

23.45 Ò/ñ “Êðèìiíàëiñò” 

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 17.50, 21.00, 01.10 

Íîâèíè

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî 

11.10 Ò/ñ “Äiâ÷àòà âiéíè”

13.55 Íàøi ãðîøi

16.45 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”

20.00, 23.30 Êóëüòóðíà àôiøà 

22.15 Ñâiòëî

03.50 Ò/ñ “×îðíà Ðàäà”

1+1

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.00, 05.20 ÒÑÍ

14.40 Ê/ê “Ñâàòè - 6”
15.45 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ” 
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 

21.00 Ê/ê “Ñåëî íà ìiëüéîí 2”

÷åòâiðêà - 2”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

10.30, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Äîÿðêà ç 

ICTV

11.00, 17.25, 21.25 Ò/ñ “Íþõà÷ - 3” 

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

15.00, 16.15 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ” 

20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò

22.30, 01.45 Ò/ñ “Âèíèùóâà÷i. 

03.15 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 

04.25 Ôàêòè

04.45 Ò/ñ “Âiääië 44”

18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ”

06.59, 08.14 Kids Time

08.15 Ò/ñ “Äðóçi”

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.30 Çiðêîâèé øëÿõ

18.00 Ò/ñ “Ëiêàð Êîâàëü÷óê” 

21.00 Ò/ñ “Áiëå÷îðíå”

17.10 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi âáèâñòâà”
19.30, 04.50 Ò/ñ “Êóëàãií òà 

ïàðòíåðè” 
23.45 Ò/ñ “Êðèìiíàëiñò” 

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 17.50, 21.00, 01.10 

Íîâèíè

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî 

11.10 Ò/ñ “Äiâ÷àòà âiéíè”

16.45 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”

03.50 Ò/ñ “×îðíà Ðàäà”

1+1

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.30, 05.20 ÒÑÍ

15.00 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ” 
17.10 Ò/ñ“Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 

21.00 Ê/ê “Ñåëî íà ìiëüéîí 2”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

10.40, 12.25 Ò/ñ “Äîÿðêà ç 

çâið”

ICTV

10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò

11.10, 17.25, 21.25 Ò/ñ “Íþõà÷ - 3”

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.55, 16.15 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ” 

22.30, 02.15 Ò/ñ “Âèíèùóâà÷i. 

Àíäæåëåñ”

04.20 Ôàêòè

04.40 Ò/ñ “Âiääië 44” 

18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ”

06.59, 08.14 Kids Time

08.15 Ò/ñ “Äðóçi”

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.30 Çiðêîâèé øëÿõ

18.00 Ò/ñ “Ëiêàð Êîâàëü÷óê” 

21.00 Ò/ñ “Áiëå÷îðíå”

ïîãîíi”

17.05 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi âáèâñòâà”
19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà ïàðòíåðè” 
23.45 Ò/ñ “Êðèìiíàëiñò” 

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.40 

Íîâèíè

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî 

11.10 Ò/ñ “Äiâ÷àòà âiéíè”

15.15 Ñâiòëî

16.45 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

03.45 Ò/ñ “×îðíà Ðàäà”

1+1

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ÒÑÍ

15.00 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ” 
17.10 Ò/ñ“Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 

êîíòðîëåì”

Âðóíãåëÿ”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

10.40, 12.25 Ò/ñ “Äîÿðêà ç 

22.00 Ò/ñ “Áþðî ëåãåíä” 

ICTV

11.00, 17.25 Ò/ñ “Íþõà÷ - 3”

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

16.30 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ” 

00.05, 02.35 Êîìiê íà ìiëüéîí

02.15 Ôàêòè

04.20 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 

18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ”

06.39, 07.55 Kids Time

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.30, 05.40 Çiðêîâèé øëÿõ

18.00 Ò/ñ “Ëiêàð Êîâàëü÷óê” 

21.00 Ò/ñ “Áiëå÷îðíå”

05.00 Ò/ñ “Êóëàãií òà ïàðòíåðè” 

17.10 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi âáèâñòâà”
19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà ïàðòíåðè”
23.45 Ò/ñ “Êðèìiíàëiñò” 

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 Äîáðîãî 

07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 

Íîâèíè

09.45 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
10.30 Ïîêîëiííÿ Z

03.45 Ñâiòëî

1+1
06.00, 19.30 ÒÑÍ

12.35 Ê/ê “Ñåëî íà ìiëüéîí 2”

22.00 Ò/ñ “Ñâîÿ ïðàâäà”

ICTV

05.15 Ôàêòè

12.45 Ôàêòè. Äåíü

Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ”

02.35 Ïðîâîêàòîð

10.10, 21.25 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. 
Íîâà iñòîðiÿ”

23.35 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ”

05.55, 07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî 
äðóçi”

06.59, 08.20 Kids Time

07.15, 15.20 Ò/ñ “Áiëå÷îðíå”
18.10, 19.40 Ò/ñ “Íà êðàþ êîõàííÿ”

05.50 Çiðêîâèé øëÿõ

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 Äîáðîãî 

07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 

Íîâèíè

12.10 Ïåðøèé íà ñåëi

10 êì

1+1
06.05 ÒÑÍ

i âåäìiäü”

12.45, 13.45, 14.50, 15.55 Ê/ê 
“Ñâàòè - 6”

ICTV
05.00 Ôàêòè

07.10 Ò/ñ “Ñëiä÷i”
09.15 Ò/ñ “Âiääië 44”

12.45 Ôàêòè. Äåíü

Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ” 

03.15 Ïðîâîêàòîð

11.50 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ”

06.05 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”

09.10, 11.10 Kids Time

iìïåðiÿ”

ó òiíi”

07.45 Çiðêîâèé øëÿõ

11.00 Ò/ñ “Íà êðàþ êîõàííÿ”

17.00, 21.00 Ò/ñ “Òåùà-êîìàíäèð” 

20.00 Ãîëîâíà òåìà

23.00 Ò/ñ “Àíäðiéêî” 

07.45 Ò/ñ “Äiòè Àðáàòà” 

19.00 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú” 
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НерухомIсть
Продам

Гуртожиток,  Злуки,  3\5ц,  18м, косме-
тичний ремонт 0686921537
Гуртожиток, Східний, 4\5ц,  27м,  є\р  
0686921537
Гуртожиток,  Дружба,  4\5ц, 18м, ре-
монт, меблі  0686921537
1к. вул.Лучаківського 4/5ц/б 35/19/6 
ремонт, пл. вікна, кімната з нішою, 
балкон засклений, не кутова, нова 
сантехніка, всюди плиточка, мож-
ливий продаж з меблями, 18000 
0964736766
1кім. Східний, 1/5ц, 24м, звичайний стан    
0686921537
1кім. Східний,  2/10, 40м, сира, будинок 
зданий 0686921537
1к . Центр 38м. кв , і/о, є/р, меблі, 33000  
0966774724
1к. Ст.Бандери, 4/9ц, 47м, розводка, і/о, 
лоджія засклена, квартира не кутова, 
23000 0966774724 
1к. БАМ, 7/9ц, 45м  і/о, є/р, балкон 
засклений, кондиціонер, паркет, меблі, 
техніка, 33000 0966774724 
1к. Дружба, 4/5ц, 35м, є/р, балкон за-
склений, меблі 18000 0966774724 
1к. Сонячний, 8/9ц, 43м, сира, 20000 
0966774724
2к. м-н Канада 4/5, п/б 51/30/9 не куто-
ва, кім. окремі, 24000 0964736766  
2кім. Дружба, 4\5ц,  46 м, є/р, меблі  
0686921537
2кім. Ст. Бандери,  2/9ц,  50 м, і/о,  косм. 
ремонт 0686921537
2кім. Дружба, 1/5ц, 46 м, звичайний 
стан 0686921537
2к. Дружба, 4/5, п/б, 46м, косм рем., 
колонка, 21500 096 6774724 
3к. Новий Світ, 57м, 2пов, і/о, є/р, меблі, 
техніка +(гараж-5000) біля будинку, 
33000  0966774724 
3кім. БАМ, 3/10п, 64 м 0686921537
3к. Микулинецька, 60 м, і/о, ремонт, 
добудова, 19000 0966774724
3к. Сонячний, 3/9ц, 82м, сира, буд. 
зданий, 47000 0966774724 
3к. Східний, 2/5, п/б, 60м, кім. окр. 

Реклама
ОГОлОШеННя

хороший стан, 25000 0966774724 
3кім. Сонячний, 8/10ц, 84 м, сира 
0686921537
3кім. Дружба, 5/9п., 78 м,  і/о, ремонт 
0686921537
3кім. Аляска, 4/9п, 63 м, і/о, ремонт 
0686921537
4к. Оболонь, 110м, 2рівні, і/о, є/р 2 
санвузли, 60000 0966774724
Будинок, с.Малий Ходачків, 350м, 3пов., 
гараж, в буд стяжка, штукатурка, м/п ві-
кна, двері, проведено і/о, 40сот., 40000 
0966774724 
Буд., Кутківці, 250м, 8сот, комунікації, 
розводка, і/о, мп/вікна, двері, 80000  
0966774724  
Зем. ділянка, с.Біла, 6сот, комунікації, 
8000 0966774724  
Житловий будинок в смт Микулинці, є 
гараж і господарські будівлі, загальна 
площа присадибної ділянки 9,9 сот. 
0962363513
Будинок дача с. Петрики,  2 пов., 63 м,   
6 сот 0686921537
Будинок с. Петрики, 450 м, 2 пов. +  ді-
лянка 14 сот 0686921537

Оренда
Винайму квартиру  для порядних 
людей розглянемо усі пропозиції 
423436,0964736766
Здам в оренду 3к. на Бамі 5/9, ц/б, інди-
відуальне опалення,євроремонт,сучасні 
меблі,техніка 0964736766
2 кім. Східний, і/о, новобудова, є меблі 
та побутова техніка  0686921537
3 кім. Дружба, новобудова, меблі та 
побутова техніка, і/о,  можливо для іно-
земців 0686921537
 3 кім. Центр, і/о, ремонт, меблі, техніка        
0686921537
Здам в оренду дві кімнати під офіс по  
20 кв. м за адресою м. Тернопіль, вул. 
15 Квітня 0677005502

Куплю
Будинок біля Тернополя, ділянку, дачу 
розглянемо усі пропозиції  423436, 
0964736766; 0662929348
Квартиру сиру у новобудові або обжиту, 
різні варіанти 423436, 0964736766

Куплю 1кім. квартиру, малосімейку, 
кімнату в гуртожитку, хрущовку, чешку, 
новобудову, різні варіанти  423436, 
0964736766

Дорого 
землю, городи від 1 га.

Допомагаємо 
в оформленні 

документів на землю:
спадщина, сертифікати.

(068) 862-24-29

ТехнIКа
Продам ВаЗ-2103 з газовою установ-
кою, дешево  0677005502
ГБО на авто для всіх типів бензино-
вих двигунів 428220, 0673517555, 
0673510352, www.gaz.te.ua

Ремонт автомобілів, ходова, 
рихтовка на стенді, заміна скла, 
поклейка тріщин 
 0503776023, 0966021987

Продаж та ремонт велосипедів 
з Європи з сервісним 
обслуговуванням 
 0503776023, 0966021987

автозапчастини 
до бусів

мерседес «Спринтер», «віто»
Фольксваген «транспортер»

Фіат, Рено, 
пежо 

та легкових 
автомобілів  

м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 17
Тел.: 22-03-73, (097)130-51-92

м. тернопіль. тел. (067) 354-70-97
www.bearings.te.ua

ПІДШИПНИКИ

ПАСИ КЛИНОВІ
Для імпортних комбайнів

САЛЬНИКИ

Для легкових та вантажних  
автомобілів

Для промислової 
та сільськогосподарської техніки

СТО «Спектр», вул.15 квітня, 44а: 
ремонт двигунів, коробок передач, 
ходової частини, охолоджувальної і 
паливної систем, комп’ютерна діа-
гностика автомобілів, чистка форсу-
нок, ремонт інжекторів, рихтувальні 
і зварювальні роботи, фарбування 
0677005502, 510097
Трактори, мототрактори, мотоблоки, дви-
гуни різних потужностей, обладнання до 
них. Гарантія, з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо ще дешев-
ше 0985989484, 493000, 0982591958, 
0666653606, www.tractor_c.com.ua

БудIВницТВо, РеМонТ
Вікна, двері, ворота, ролети. Ціни 
виробника. www.alp-vikno.te.ua 
524239, 526999, 0676755984
Ворота, огорожі, перила, ковані ви-
роби. Від простих до дорогих елітних 
зразків 0971322950, www.fk.te.ua

Жалюзі, ролети (горизольтальні, вер-
тикальні), римські штори 254897, 
0986208224
Водоочищувачі для питної води (філь-
три) гурт, роздріб, картриджі 432676, 
0673491313
Електричні водонагрівачі,  продаж, 
встановлення, технічне обслуговування, 
404100,  0673533170

Опалювальна техніка, монтаж 522317

Опалювальна техніка
 котли твердопаливні,  •	
електричні, газові 
 конвектори, газові колонки•	
 газові лічильники та плити•	
 електричні обігрівачі•	
 бойлери та ін.•	

м. тернопіль (ринок «Західний»), 
вул.Об’їзна, 12/5Б

(0352)53-86-36,  
(098)1277011, (050)8673324

Все для доМу
Меблі

Елітні меблі провідних світових вироб-
ників (Iталія, Iспанія, Китай, Чехія, Сло-
ваччина, Польща, Бельгія, Малайзія). 
Широкий асортимент від класики до 
модерну 0676780095, 0660032822
Виготовлення меблів, продаж мебле-
вої фурнітури 433993, 0674019806, 
0631286858
Шафи-купе, безкоштовний замір, 
434714, 0674878484, 0958752424
Виготовлення шаф-купе 429969, 
0685233332

Купон безкоштовного оголошення

Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова", треба заповнити купон  
і надіслати або принести в редакцію в СеРеДу до 12 год. Наша адреса: 46002, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.

текст оголошення + телефон

Рубрики:             Куплю            Продам             Послуги            Вважати недійсним

ОБЛИЦЮВАЛЬНА
ДЕКОРАТИВНА

(067) 352-51-54
с. Плотича, 
вул. Грушевського, 9

www.cegla-plotycha.com.ua

Реклама і оголошення в нашій газеті

Будинок-дача біля Тернополя, 2 пов., 
жилий, 0,06 га, 28500. 0968509583
Мотоблоки нові (потужністю від 4 до 
15 к. с.), трактори (від 12 к. с.), мото-
трактори, двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання. Гарантія, з/ч, 
безкоштовна доставка. 0985989484, 
493000, www.tractor_c.com.ua
Пшеницю, ячмінь насіннєвий першої ре-
продукції. 0973171523, 0974400604, 
0686067067

Комп’ютерна діагностика авто-
мобілів, усунення помилок, чистка 
фурсунок.  0974351918

лікування на бджолиних вуликах, 
бджолоужалення, інгаляція, пилок, 
перга, прополіс, мед, воскова міль, 
мертві бджоли. 
с. Чернелів-Руський. 0679455186

Блочна реклама:
1 см2 на 1 сторінці 

1 см2 на 16 сторінці

72 грн

5 грн
або купон

20 грн

8 грн
6 грн
3 грн+2 грн

30 грн

+5 грн

+10 грн

Мінімальне оголо-
шення — 2 рядки,  
до 70 символів

Оголошення в рамці  
— 3 рядки,  
до 100 символів

Кожен  
додатковий рядок

Кожен  
додатковий рядок

Оголошення в рамці   
— 5 рядків,  
до 150 символів

1 позиція у бізнесовому  
довіднику (2 рядки)

На темному фоні

Виділення
напівжирним 
шрифтом

Ціни дійсні з 8.11.2017р.528830, 097 7947546

клаСичНі меБлі віД виРОБНика 0673542064
вул. С. Бандери, 47 (м-н «київ»)35 грн

+5 грн

Мінімальний блок 
49х49 мм (24 см2)
на чорнобілій сторінці

1 см2 на чорнобілих 
сторінках

Діє система знижок, залежно від площі та кількості виходів
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БіЗНеСОвиЙ 
ДОвіДНик
БуДівНиЦтвО, РемОНт

вікНа, ДвеРі
«алЬпіЙСЬке вікНО»   524239, 526999, 0676755984
вул. Острозького, 45
«вітРаЖ» 235060, 0964457936
вул. микулинецька, 3а, 404 оф.
пп «віктОР» 254897, 0986208224
вул. микулинецька, 46-Б
«аГата БуД» 513688, 513888, 0673512280
вул. С.Бандери, 33 (1 пов.)

ШтОРи, ГаРДиНи, ЖалЮЗі
СалОН ШтОР «ОкРаСа ОСелі» 514131, 0672560482
вул. Слівенська, 22;  тРЦ «подоляни», 2 пов. 
СалОН ГаРДиН «Оля» 431151, 257839, 0671727558
вул. Шептицького, 3а; вул. Оболоня, 11
СалОН ШтОР «ДиЗаЙН» 0501411607
вул. Руська, 44 (Євроринок), 2 пов., відділ 27

ОпалеННя, вОДОпОСтачаННя
СеРвіСНиЙ ЦеНтР «теплОЦеНтР»  420012, 0673540110, 0504314282
Обслуговування газових котлів, колонок
вул. микулинецька, 64
«ітака» 434378, 0973377582, 0661184158
вул. Збаразька, 33
пп «Гал теР» 522317, 0964285461, 0501411664
Монтаж та продаж опалювальної техніки. Сонячні колектори для гарячого 
водопостачання, сонячні електричні станції
вул. За Рудкою, 33,  5 пов., оф. 503

меБлі
Світ меБлів «СОФія» 550940, 0676780095
вул. тролейбусна, 17
РемОНт, ОББивка м’якиХ меБлів 420307, 0976759094
вул. Будного, 13
ФаБРика меБлів «ліСма» 515750, 297188
с. Гаї-Гречинські, вул. Зелена, 3а
меБлі Для ваС (виРОБНиЦтвО) 295183, 287275
вул. 15 квітня, 37а
кРіСла виГОтОвлеННя та РемОНт 525521, 0977219177
вул. Гайова, 30
клаСичНі меБлі віД виРОБНика 0673542064
Матраци, дивани, ліжка, термінова перетяжка меблів 
вул. С. Бандери, 47 (м-н «київ»)
ГуРтОвНя меБлевиХ ткаНиН 424455, 425757, 0974642324
вул. Будного, 1
меБлевиЙ СалОН «ДекО» 550580, 0983203014
вул. Шептицького, 21 а (навпроти воріт в-ва «Збруч»)
«вСя Хата в меБляХ» 235352, 0673542143
вул. Живова, 11

автО, СеРвіС, ЗапчаСтиНи
автОДРаЙв 525440, 0962162529
вул. князя Острозького, 52 
TIR СеРвіС 0970709709, 0673508872, 0681476728, 0957319393
вул. микулинецька, 27 а (навпроти заводу ватра біля аЗС) 
автОЦеНтР камаЗ 528084, 0673502910, 0672084115
с. Біла, вул. Бродівська бічна, 8 
автО ГаЗ, маГаЗиН ГБО 0973573522, 0507603338
вул. 15 квітня, 6 (ринок Оріон) 
ГуРтОвНя вСе Для автОмОБіля 435064, 435063, 521959
вул. микулинецька бічна, 10 
меГаавтО, автОЗапчаСтиНи 400450, 0981268595, 0507333232
просп. Злуки, 35 
камаЗ-ЗапчаСтиНа, тОв  246297, 0672882061, 0977032017
вул. Гайова, 60 

СілЬСЬке ГОСпОДаРСтвО
тОв «укРаїНСЬкиЙ ДиСтРиБуЦіЙНиЙ ЦеНтР – тм «РаЙЗ»  
 0976701151, 0961306868
Насіння, засоби захисту рослин, міндобрива, с/г техніка та запчастини
с. Острів, вул. промислова, 13а

пОБутОва теХНіка
СеРвіСНі ЦеНтРи, РемОНт
«ЄвРОтеРм теРНОпілЬ» 521835, 0673504400 
Системи фільтрації води 
вул. танцорова, 20
MAx SERVICE 0961951509, 0996497767 
Ремонт та профілактика ноутбуків, комп’ютерів та офісної техніки
вул. Шептицького, 4а (2 пов., оф.5)
маЙСтеР На виклик, авС СеРвіС 421037, 0970750750, 0958147777
РемОНт теле-, РаДіОапаРатуРи 
 0660471228, 0672934289, 0673543246, 0937274841
комп’ютерів, телевізорів, планшетів
ЗапРавка каРтРиДЖів, РемОНт пРиНтеРів,   
кОмп’ЮтеРів, НОутБуків 0679846754
РемОНт ХОлОДилЬНиків, виклик, ГаРаНтія  
 0967806575, 0989541450

СупутНикОві аНтеНи
DVI  0673507151
ремонт супутникових тюнерів та цифрової техніки
вул. Живова, 9
вСтаНОвлеННя СупутНикОвОГО телеБачеННя  0976684118
ремонт планшетів, телевізорів
вул. 15 квітня, 9
СупутНикОві аНтеНи 0673047962, 0667770331
Встановлення, налаштування, ремонт. Виїзд на район

ХімчиСтка, кліНіНГ
«кліНіНГ аква» 422624, 0673518380
«чиСтка килимів» 420620, 0506703044, 0966703044
ковролінів, м’яких меблів  
ХімчиСтка «ФРателлі» 436205
Чистка килимів, прання білизни, одягу, чистка пір’я

РукОДілля
«ШвеЙНа маЙСтеРНя» 0677803919
біля в-ва «Збруч»
«ГалеРея виШиваНОк» 0969574890, 0686767300
вул. Живова, 9, центральний ринок, к. 60;  
вул. Шептицького, 6 (на зупинці) 
маГаЗиН-ателЬЄ «мОДНиЦя» 0685515332, 0685156121
бульвар Д. Галицького, 28
маГаЗиН «ШвеЙНа кРамНиЦя» 43-42-26, 0999198422
вул. Острозького, 1

ГРаНітНі виРОБи
пам’ятНики, ОпалуБки 0964961336, 0503771558
оформлення в кольорі
«виРОБи З ГРаНіту» 521956, 0672087269
пам’ятники, сходи, фотокераміка, монтажні роботи
вул. Руська, 21, 6 пов.
«Світ ГРаНіту» 0673502224
вул. Живова, 19/26
виРОБи З ГРаНіту 428378, 0964645914, 0501728502
Вироби з граніту різного кольору. Надгробні споруди, реставрація 
вул. Живова, 18а
«аРт ГРаНіт»  424070, 0979074962, 0978645989
гранітні пам’ятники
смт. в. Березовиця, вул. С. Бандери, 41
ГРаНітНі пам’ятНики, БетОННі Заливки 428115, 0673700769
с. Шляхтинці
пам’ятНики З ДекОРативНОГО БетОНу та ГРаНіту 0984162095
вул. подільська, 37а

Шкіряні меблі для дому та офісу, 
297188, 0508597119
Стільці, парти, 269692, 0679363100
Меблева тканина та фурнітура, 
0673517791, 0666737401

Iндивідуальні та фабричні меблі, 
безкоштовна доставка по Західній 
україні, 0987939176

Меблі, шафи-купе, кухні, офісні, го-
тельні 0674324111

Побутова техніка
Аудіотехніка 0352434323, 0673511511
Запчастини до пиловсмоктува-
чів, пральних машин та ін. техніки, 
436043, 0970109717
Комп’ютер Celeron 1700. можливий об-
мін 0681478109
Ноутбук, нетбук, недорого 
0952504306
Кондиціонери провідних фірм світу, 
257478, 427237

сIльсьКе ГосПодаРсТВо
саджанці та живці високопродуктив-
ної чорної смородини. Під час посадки 
надаємо консультації 0973944257
Закуповуємо ВРХ, коней, свиней, телят 
0977270253

Закуповуємо мед від 500 кг
 0991426622, 0983098787

Тварини
Віддаю в добрі руки цуценят з достав-
кою 0982266977

ПослуГи
Побутові

Чистка подушок і перин 0974089466, 
0685154025
Ремонт пральних машин, іншої техніки, 
0970083248
Ремонт телевізорів 0976056826
Весільна відео-, фотозйомка 
0971269353

Медичні
лікування на бджолиних вуликах, 
бджолоужалення, інгаляція, пилок, 
перга, прополіс, мед, воскова міль, 
мертві бджоли. село Чернелів-Руський 
Тернопільського району 0679455186, 
0685392533, 0972076523 (орест 
лук’янець)

Медичний центр
«НАДія-2002»

еФективНе 
іНДивіДуалЬНе 
лікуваННя  

алкоголізму•	
куріння•	
гральної  •	
залежності

Лікування проводять досвідчені спеціалісти 
з м. Києва (лікар В.І. Антоненко)

м.Тернопіль, вул. Весела, 1
Тел.: (067)422-54-74, (096)435-37-33

Курси масажу  
та домашньої медсестри

Ліцензія МОЗУвід 18.08.2010 №554423

ультра-звукова діагностика, медичний 
центр уЗд 0352263717
ЛОР-центр слуху. 404748, 
0955747373, 0673174127

Юридичні
Адвокат Рукавець Олександр Володими-
рович 0980362508
Приватний нотаріус Салій О. В. (Тер-
нопільський районний нотаріальний 
округ) 231249
Нотаріус Кравець Тетяна Володимирівна 
520752, 0503770609
Адвокатське об'єднання Ліга, вул. 
Князя Острозького, 33 0984631350, 
0977009003, 0966942968

РоБоТа
Прийму на роботу сТо автослюсаря, 
моториста. офіційне працевлаштування 
0677005502, 510097
Швейне підприємство  Мода-Текс  
набирає працівників. м. Тернопіль; 
мкр-н Центр; вул. Текстильна, 4 А 
0682895998, 0635450101 
Робота: “АВ метал груп” потрібні 
працівники: бухгалтер, менеджер. м. 
Тернопіль, вул. Поліська, 14, пов. 2 (на-
впроти Епіцентру) 0673535618

РIЗне
Бажаєш припинити пити? Анонімні 
Алкоголіки 0683663538
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Сканворд

Вона відкрила власний бізнес — купила 
кафе. Якось до кав’ярні прийшов новий офі-
ціант — білявий Антон. Вдачу мав спокійну 
й лагідну. Це те, що потрібно норовливій 
Нелі. Вони одружились і жили весело: подо-
рожі, вечірки, компанії.

Одного разу Нелі стало зле: запаморочен-
ня, нудота, біль. Пішла до лікаря. Зробила 
усі необхідні обстеження. А коли почула діа-
гноз…

Лікувалася довго й інтенсивно, проте 

жодного результату. Лікарі лише розводили 
руками: «Нічого не можна вдіяти. Сподіва-
тися? Лише на диво».

Через знайомих жінка знайшла Яна Во-
лодимировича. Коли прийшла до нього з 
медичними результатами, він лише похитав 
головою: «На жаль, не можу допомогти».

Неля плакала, благала: вона ще така мо-
лода… нещодавно вийшла заміж… ще й ді-
точок не мають… а життя таке гарне, і вона 
так хоче жити…

Неля впала навколішки перед іконою і 
дала обітницю: якщо одужає, то змінить 
спосіб життя, народить дитину, а ще - про-
дасть кав’ярню, а гроші віддасть Яну Воло-
димировичу, щоб він міг опікуватися тими 
хворими, у яких немає рідних чи грошей.

Лікар довго мовчав. Неля благально ди-
вилася на нього. Нарешті він скупо промо-
вив: «Спробуємо…»

Ян Володимирович лікував традиційни-
ми і нетрадиційними методами. Було все: 

сильний біль, втома, депресія, всепоглинаю-
чий відчай. Та поступово жінка почувалася 
вже значно ліпше. Пішла до лікарів.

«Що ви робили? Це ж диво!»
Диво… Треба відсвяткувати. Святкували 

так гучно і довго, що забула про обітницю. 
А коли завагітніла, позбулася дитини. Вона 
ще молода, нещодавно так тяжко хворіла, то 
яка дитина… У них ще буде маля. У них ще 
багато часу попереду.

Коли Ян Володимирович нагадав про 
обітницю, Неля лише знизала плечима: «Ди-
тина? Продати кав’ярню? А на що ми будемо 
жити? Гроші для бідних? Що за дурниці…»

Старенький лікар дивився з осудом, а 
Нелі все було байдуже: вона знову здорова, 
молода, вродлива та багата!

Та ось… знову почала погано почувати-
ся. Побігла до лікарні, лікарі констатували: 
хвороба повернулася. І ось їдуть вони з чо-
ловіком до Яна Володимировича. Що буде? 
Що скаже? Господи! Спаси і помилуй…

Ірина ОМЕЛЬЧЕНКО.

Неля та Антон їхали до Яна Володимировича — відомого у місті ліка-
ря, травника й екстрасенса. Антон обіймав дружину за плечі. А вона 
заплющила очі і поринула у спомини… Єдина дитина у сім’ї. Батько 
працював вантажником у продовольчому магазині, руки мав золоті, то 
завжди десь ще підробляв. Мати працювала продавцем  у тому ж  мага-
зині. Жили дружно, усе що заробили, — у дім, у сім’ю. Коли батьків не 
стало, Нелі залишилася велика квартира у центрі міста та чималі гроші.

Обітниця

Усміхніться


Шеф кричить секретарці:
— Ти звільнена!
— За що? — дивується та. — Я все до-

бре робила, ніколи не спізнювалася.
— Пил зі столу витирала?
— Так, звичайно, і пил зі столу ви-

тирала.
— А у мене там важливі телефони 

були записані.


На роботі пересварилися жінки. На-
чальник, втративши терпіння, кри-
чить:

— Тихо! Нехай говорить та, котра 
старша за всіх.

Всі негайно замовкли.


Вчитель пояснює учням правила хоро-
шого тону:

— По сходах чоловік завжди йде перед 
жінкою. А чи знає хто-небудь з вас, чому?

Руку піднімає Вовочка:
— Тому що жінка не знає, на якому по-

версі він живе.

відповіді на сканворд №45 від 17.11.2017 р.

Ноги люблять тепло,  
а взуття — постійний догляд

Коли настає старість? 
Дослідження стверджують, що літні люди тепер живуть довше. Але голо-
вним є не те, що старість довше триває, а те, що вона набагато пізніше 
починається.
Для тих, кому сьогодні 40, 50, 55 років, старість почнеться тільки в 75-80 років. Тобто 

на чверть століття (!) пізніше, ніж для покоління наших батьків. Тобто в 50 лише настає 
зрілість, яка триває майже 25 років — приблизно до 75.

На відміну від попередніх уявлень, фізичні та інтелектуальні можливості людини в 
цей період не знижуються, а в деяких випадках, навпаки, їх рівень навіть вищий, ніж у 
молодості. Потенційно це —  кращий період людського життя, оскільки поєднує в собі 
здоров'я, сили і життєвий досвід. За дослідженнями останніх років, найщасливіший час 
у житті настає тепер приблизно у 65 років. Тож ті, кому сьогодні 55-65 років, проживають 
цей період першими в історії людства. У найближчі кілька десятиліть люди 50-75-річного 
віку  будуть найчисельнішою віковою групою на планеті.

Для тих, кому сьогодні 50-55, старість почнеться не раніше ніж у 80. Це ще аж 25 років  
додаткового активного й насиченого життя! Не витрачайте цього часу дарма. Якщо вам за 
50, то для вас сьогодні можливо абсолютно все: нові захоплення, нові радощі і враження, 
нова кар'єра, нова любов, нові подорожі. Ура! Жити та жити!

Побутові хитрощі

Будь-яка річ, аби слугувати довго, потребує правильного догляду, 
особливо — взуття. Сподіваємося, що наші поради допоможуть вам 
зберегти ваші улюблені туфлі, босоніжки, черевички впродовж бага-
тьох років.
У разі потреби віднесіть їх у майстерню для «косметичного» ремонту. Перш ніж 

покласти на зберігання, помийте. Для виробів із синтетичних матеріалів, натуральної 
шкіри і тканини слід використовувати звичайний миючий засіб і теплу воду. Тонкі 
шкіряні вироби акуратно протріть вологою ганчіркою. Замшу обробіть за допомогою 
спеціальних засобів, оскільки вода залишає плями. Для шкіри застосовуйте спеці-
альну щітку, губку або ганчірку, а замшу можна чистити тільки пористою губчастою 
щіткою для замші. Заяложені місця спробуйте відчистити спеціальною або канцеляр-
ською гумкою. 

Після того, як взуття буде 
очищене від усіх забруд-
нень, добре його просушіть. 
Запам'ятайте, ніяке взуття в 
жодному разі не варто сушити 
феном, пилососом або на ба-
тареї. Так ви значно зменшите 
термін його служби, не кажу-
чи вже про деформацію через 
занадто швидке просихання. 
Найкращий спосіб — зали-
шити сохнути на добу-дві при 
кімнатній температурі. Потім 
зверху змастіть спеціальним 
захисним кремом (відповід-
но до матеріалу, з якого ви-
готовлено взуття) і відполіруйте, аби воно зберегло привабливість і блиск. Для цього 
використовують м'яку тканину без ворсу. А далі, якщо це необхідно, можна перейти і 
до фарбування: для шкіряного взуття краще використовувати спеціальні креми, а для 
замші — спреї. 

Взуття потребує догляду не тільки зовні, а й зсередини. Слід врахувати, що 
взуття з натуральних матеріалів можуть пошкодити різні шкідливі мікроорганізми 
й комахи. На його поверхні і всередині може оселитися цвіль і грибкові утворення. 
Особливо це стосується взуття з лакофарбовим покриттям. Часто шкіряне взуття 
уражає жук-шкіроїд. Отож, відправляючи взуття на зберігання, обов’язково покла-
діть у коробки антибактеріальні препарати і засоби проти молі й жуків. Також серед 
останніх розробок — желеподібні дезодоранти для взуття, що усувають неприємні 
запахи і знешкоджують бактерії. Однак продезінфікувати можна і старим бабусиним 
способом. Візьміть ватний тампон, змочіть його в оцті й обережно покладіть усеред-
ину взуття, яке помістіть у поліетиленовий пакет, зав’яжіть і витримайте близько 12 
годин. Або приготуйте спеціальну суміш: до 1 літра води додайте кілька крапель мар-
ганцівки. Її можна замінити перекисом водню. Цим розчином обробіть взуття зсере-
дини. А потім скористайтеся дезодорантом для взуття. 

Взуття має зберігатися в розправленому вигляді. Згини і заломи призведуть до 
розшарування й появи тріщин. Тому щільно наповніть взуття папером або тканиною. У 
високі чоботи покладіть згорнутий картонний аркуш або пластикові пляшки відповід-
ного розміру. Можна придбати у магазині спеціальні розпірки. Ці заходи дадуть змогу 
зберегти взуття від деформації. 

Неприпустимо складати все взуття разом. Це призведе до появи подряпин, зади-
рок та інших пошкоджень на його поверхні. В ідеалі у кожної пари має бути своя короб-
ка. Зберігати взуття бажано в упаковках, в яких його продавали. Можна скористатися 

і полотняними мішечками. 
Щоби швидше знайти по-
трібну пару, на кожну короб-
ку чи мішечок прикріпіть 
бірку, у якій зазначте, яка 
саме пара взуття туди помі-
щена. 

Коробки із взуттям збе-
рігайте у спеціальній взут-
тєвій шафі з хорошою вен-
тиляцією, яку розташуйте 
якнайдалі від опалювальних 
приладів, щоб уникнути 
пересихання взуття. Не ре-
комендується використову-
вати для зберігання взуття 
пластикові ємності, що гер-
метично закриваються.


Коли донька Ярослава Мудрого Анна 

приїхала у Францію, вона привезла своєму 
майбутньому чоловікові гостинець — до-
брячий шмат сала. Виклала його на стіл 
і сказала: «Паріж». Французам так сподо-
балося слово, що вони й столицю свою так 
назвали. А сало з’їли.


— Маєш плани після роботи?
— На пенсію піду.



Подільське слово | №47 (5254)
п'ятниця, 24 листопада 2017 15слово

володарем кубка з футболу на приз 
«Золота осінь» уперше за останні 
роки стала команда села Дубівці, 
яка перемогла у фіналі Білу 5:0. Голи 
забивали: Валентин Білик, Владислав 
Левчик (2), Павло Качка та Артем Ві-
йтович. Кращими гравцями фінального 
матчу визнані Валентин Білик (Дубівці) 
та Андрій Долинний (Біла). Грамотами 
нагороджені тренери Андрій Лучкевич 
(Дубівці) та Петро Горобець (Біла). За-
галом у турнірі взяли участь 10 колек-
тивів Тернопільського району. Райрада 
ФСТ «Колос», що традиційно прово-
дить змагання, висловлює вдячність 
спортивним організаторам Володими-
ру Льошці та Юрію Федорчуку за від-
мінну підготовку футбольного поля в 
Шляхтинцях.

у 5-му турі ліги чемпіонів «Шахтар» 
поступився на виїзді «Наполі» 3:0. 
Донеччани зберігають шанси на вихід 
у плей-оф ЛЧ, але для цього їм треба 
не програти «Манчестер Сіті» в завер-
шальній грі 6 грудня у Харкові.

Запорізький «мотор» достроково 
вийшов у плей-оф гандбольної ліги 
чемпіонів. У рамках 8-го туру групово-
го турніру українці здолали в Харкові 
португальський «Спортинг» 31:28 та 
забезпечили собі 2-ге місце у групі D. 
Найрезультативнішим у складі запо-
ріжців став литовський розігруючий 
Айденас Малашинскас, на рахунку яко-
го 8 голів.

 «Олександрія» сенсаційно перемо-
гла в Харкові «Шахтар» із рахунком 
2:1. «Гірники» двічі пропустили в пер-
шій половині зустрічі. Дубль оформив 
Артем Полярус. Між цими голами було 
взяття воріт у виконанні «шахтарів». 
Ісмаїлі прострілив у центр штрафного, 
захисники вибили — після кількох ри-
кошетів м’яч потрапив до Бернарда, ко-
трий потужним ударом відновив рівно-
вагу, але через 9 хвилин олександрійці 
знову вийшли вперед. Нічия «Вереса» 
із «Зорею» (1:1) стала для рівненсько-
го клубу 7-ю поспіль в УПЛ. Це новий 
рекорд елітного дивізіону нашого фут-
болу. Колишній рекорд (6 матчів) на-
лежав також «Вересу» — його рівненці 
встановили ще у 90-х. Результати інших 
матчів 16-го туру Прем’єр-ліги: «Зірка» 
— «Динамо» 0:2, «Карпати» — «Марі-
уполь» 0:1, «Ворскла» — «Сталь» 1:1, 
«Чорноморець» — «Олімпік» 2:1. Трійка 
лідерів: «Шахтар» — 36 очок, «Динамо» 
— 32, «Олімпік» — 25.

у 5-му турі ліги чемпіонів терно-
пільщини «лісма» зі Шляхтинців 
тернопільського району поступи-
лася на власному полі «млинівцям-
присівцям» зі Зборівського району 
0:1. У цій групі «Збруч» із Підволочись-
кого району здолав «Стрипу» з Козів-
ського району з рахунком 6:4. Турнірне 
становище команд: «Стрипа» (різниця 
м’ячів 14:10), «Лісма» (9:6), «Млинівці-
Присівці» (6:7) — по 9 очок, «Збруч» — 
3 (6:12).

південноафриканський боксер Зо-
лані тете встановив новий світовий 
рекорд за тривалістю боксерського 
поєдинку. Він відправив суперника Сі-
бонісо Гонью в нокаут через 11 секунд 
після початку матчу у Белфасті (Ірлан-
дія). Рекорд установлений у поєдинку 
за звання чемпіона світу у ваговій ка-
тегорії до 53,52 кг за версією Всесвіт-
ньої боксерської організації (WBO). До 
цього відповідне досягнення підкори-
лося суперважковику Даніелю Хімене-
зу, який нокаутував Гаральда Геєра на 
17-й секунді поєдинку WBO у вересні 
1994-го року.

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Спортивний калейдоскоп

Футбол | Невдахи плей-оф

Волейбол | Кубок «Джерела»

Тріумф команди з Острова

Як фанера над Парижем

Цього року у традиційному турнірі з волейболу серед чоловічих команд, 
присвяченому Дню працівників радіо, телебачення та зв’язку, взяли 
участь 5 колективів із сіл та селищ Тернопільського району — Великі 
Бірки, Великі Гаї, Велика Лука, Лозова та Острів. Змагання організували 
та провели відділ молоді та спорту Тернопільської райдержадміністрації і 
Тернопільська районна радіокомпанія «Джерело».

Волейбольні баталії відбувалися у спортивній залі Великогаїв-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів та зібрали чимало вболівальників. Найці-
кавішим, сповненим драйву і позитивних емоцій, вийшов фіналь-
ний поєдинок за звання чемпіона, де зустрілися дві найсильніші 
волейбольні команди з Великих Бірок та Острова. Гра була видо-
вищною, кожне набране очко викликало гучні оплески і бурхливу 
реакцію вболівальників.

Один з організаторів турніру, головний редактор ТРР «Джере-
ло» Галина Юрса справедливо називає цей двобій грою на мільйон. 
Адже саме тоді спортсмени сповна віддаються грі, демонструють 
найкращі бійцівські якості. Цього року фортуна була на боці во-
лейболістів з Острова, які вибороли чемпіонство. Друге та третє 
місця посіли, відповідно, колективи з Великих Бірок та Великих 
Гаїв. Добра традиція турніру — нагороджувати і за четверту схо-
динку: приз отримали спортсмени Великої Луки.

Волейболістів вітали та нагороджували грамотами, кубками й 
цінними призами начальник відділу молоді та спорту Тернопіль-
ської РДА Ганна Галич, головний редактор ТРР «Джерело» Галина 
Юрса, судді змагань Станіслав Шиманський та Петро Николюк. 
Організатори турніру вдячні директору Великогаївської школи 
Оксані Кость за надану спортивну залу. Спонсорували змагання 
підприємці Віталій та Сергій Михайловські, Олег Клепач, Юрій 
Березовський та Анатолій Бучинський, котрі, до речі, в період 
проведення волейбольного турніру відзначали професійне свято 
— День працівників сільського господарства.

Переможець щорічного Кубка з волейболу на призи ТРР «Джерело» — 
команда Острова з організаторами та суддями змагань.

Завершилися стикові матчі за вихід у фінальний етап Чемпіонату світу-2018. Найбільшою сенсацією став виліт 
4-разового чемпіона світу збірної Італії, яка не потрапила на мундіаль уперше з 1958-го року. Італійці спочатку посту-
пилися на виїзді шведам з рахунком 1:0, а в матчі-відповіді повністю переграли суперника і створили безліч моментів, 
але скандинави надійно зіграли в обороні і витерпіли навалу підопічних Джамп’єро Вентури (0:0). Найбільше прикро 
за легендарного голкіпера італійців Джанлуїджі Буффона, для якого ця світова першість стала б останньою в кар’єрі…

Крім нього, на ЧС-2018 не потрапили такі 
зіркові футболісти як Марко Вератті (Італія), 
Гарет Бейл (Вельс), Едін Джеко (Боснія і Гер-
цеговина), Генріх Мхітарян (Вірменія), Ар’єн 
Робен (Нідерланди), Давид Алаба (Австрія), 
Арда Туран (Туреччина), П’єр-Емерік Оба-
меянг (Габон), Марек Гамшик (Словаччина), 
Набі Кейта (Гвінея), Крістіан Пулішіч (США), 
Сократіс Папастатопулос (Греція), Андрій 
Ярмоленко (Україна), Алексіс Сачес і Артуро 
Відаль (Чилі). Згадаємо найяскравіші матчі 
плей-оф відбору на мундіаль.

Франція — ірландія, чС-2010. 14 листо-
пада 2009-го збірна Франції, здавалося, під-
твердила статус фаворита пари, мінімально 
обігравши Ірландію на виїзді завдяки голу 
Ніколя Анелька. Однак на «Стад де Франс» 
гості швидко зрівняли рахунок зусиллями 
Роббі Кіна і перевели протистояння в овер-
тайм. Французи продемонстрували, що у 
плей-оф усі засоби хороші. На 13-й хвилині 
додаткового часу біля лицьової лінії Тьєррі 
Анрі не дав м’ячу покинути поле, відпасу-
вавши Вільяму Галласу, який забив пере-
можний гол. Люті протести ірландців, котрі 
доводили арбітру, що Анрі підіграв рукою, 
успіху не мали, і на мундіаль у ПАР поїхали 
французи. Щоправда, там вони зганьбилися, 
посівши останнє місце в групі.

На всіх повторах чітко помітна чиста гра 
рукою французького форварда. Однак ФІФА 
залишила результат у силі. Ірландська фут-
больна асоціація вимагала переграти матч 
або допустити «зелених» у фінальний турнір 
як 33-го учасника — безрезультатно. Згодом 
Анрі зізнався, що зіграв рукою, і навіть по-
просив вибачення в суперників, але кому 
потрібні його покаяння, коли справу зро-
блено?..

португалія — Швеція, чС-2014. Зустріч 
цих збірних слід розглядати, насамперед, 
із точки зору протистояння їхніх лідерів 
— Кріштіану Роналду і Златана Ібрагімови-
ча. Очікування фанатів виправдалися — в 
обох поєдинках відзначилися лише ці топ-
футболісти. 15 листопада 2013-го в Лісабоні 
Роналду забив єдиний м’яч, що робило збір-
ну Швеції фаворитом матчу-відповіді. Однак, 
відразу після перерви матчу в Сольні Крі-
штіану забив знову, поставивши господарів 
на грань провалу. Головна зірка шведської 
команди оформила дубль упродовж 4-х хви-

лин, залишалося забити ще раз, щоби здо-
бути путівку до Бразилії. Але замість цього 
ще двічі забив Роналду.

Франція — україна, чС-2014. Здава-
лося, в команди Михайла Фоменка не було 
шансів у протистоянні з французами, але 
в першому поєдинку в Києві збірна Укра-
їни видала, мабуть, один із кращих матчів 
у своїй історії. «Сухі» голи Романа Зозулі та 
Андрія Ярмоленка подарували надію і впев-
неність у кінцевому успіху, проте... Забагато 
сил українці віддали вдома. Якщо наставник 
«триколірних» Дідьє Дешам мав можливість 
провести суттєву ротацію, не нашкодивши 
якості гри, то в нашої команди, яка до того ж 
після вилучення Євгена Хачеріді грала весь 
другий тайм у меншості, гідного резерву для 
цього не було. За іронією долі, «поховав» 
збірну України Мамаду Сахо, котрий отри-
мав місце в складі лише завдяки видаленню 
Лорана Косельни в компенсований час пер-
шого матчу. Сахо оформив дубль, іще один 
гол записав на свій рахунок Карім Бензема.

аргентина — австралія, чС-1994. Рані-
ше представникам Океанії доводилося ви-
рішувати доволі складне завдання: єдиний 
шанс потрапити до фінального турніру чем-
піонату світу полягав у перемозі над «най-
гіршим із кращих» представників Південної 
Америки. У відборі ЧС-1994  такою стала Ар-
гентина, на шляху якої з’явилася найсильні-
ша команда Океанії — Австралія, що сьогод-

ні перебралася в Азіатську конфедерацію.
Незважаючи на статус аутсайдера, ав-

стралійці змусили понервувати чемпіонів 
світу 1986-го року, зігравши вдома з рахун-
ком 1:1. У матчі-відповіді за Австралію вболі-
вали англійці, котрі мріяли, щоби збірна кра-
їни Британської співдружності помстилася 
Дієго Марадоні, який незадовго до цього 
повернувся в футбол після 15-місячної дис-
кваліфікації за любов до кокаїну, за «руку 
Бога», що залишила Англію за бортом тур-
ніру в Мексиці 1986-го. Сенсації не сталося, 
однак Аргентині не вдалося «розчавити» 
суперника, як того хотіли фанати Марадо-
ни і компанії. Всі питання щодо переможця 
плей-оф зняв автогол Алекса Тобі після про-
стрілу Габріеля Батістути.

австралія — уругвай, чС-2006. І все-
таки через 12 років Австралія довела, що 
представникам Південної Америки не га-
рантований успіх в протистоянні з коман-
дами футбольних задвірків планети. Після 
домашньої перемоги Уругваю з рахунком 
1:0 австралійці відповіли тим же. Додатко-
вий час забитих м’ячів не приніс, і путівку 
в Німеччину-2006 футболісти розіграли в 
серії післяматчевих пенальті. Блискуча гра 
в «рамці» Марка Шварцера і вирішальний 
11-метровий у виконанні Джона Алоїзі зму-
сили тріумфувати 82 тисячі вболівальників 
на стадіоні.

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Для легенди італійського футболу  
Джанлуїджі Буффона Чемпіонат світу 2018-го 
міг стати останнім у кар’єрі гравця…

Національна збірна Італії вперше за 60 
років і втретє в історії не зіграє на світовій 
першості.
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Все буде смачно

Дитячий майданчик

Знайди 5 відмінностей

Цар звірів
Якось зібралися на лісовій 

галявині всі мами тварин і 
вирішили обговорити, чиє 
дитя краще та в кого виводок 
більший. Мама оленів заяви-
ла, що має найкращий і най-
більший виводок, але мати 
шакалів заперечила, адже в 
неї дітей більше й зуби в них 
гостріші. Мама горобців на-
рахувала дев’ять малюків і 
сказала, що все-таки най-
більша сім'я, безперечно, 

у неї. Усі тварини почали хвалитися своїми дітьми, та 
прийшла левиця й показала всім своє маля. «Усього одне 
дитинча? Але в нас дітей значно більше», — обурилися 
інші мами. «Так, у мене один син, але коли він виросте, 
то стане царем звірів», — гордо відповіла левиця.

Мораль: справи розкажуть про тебе більше, ніж слова.

Хвалько
Був далеко, а став близько.

Був горох, а став горошисько.

По тину все вгору повився

І вершком за горіх зачепився.

Позирає на всіх спогорда:

—  Я  горох! Я побив рекорди!  

І кивав йому знизу буряк:

—  Ой так-так, ой так-так. 

І сміявся здаля огірок:

— Та якби не тинок...

Та якби не тинок...

віршиклічилка
Грались, грались, Розважались,
Веселились і сміялись.Потім раптом посварились,Сіли, стихли, зажурились.Годі, годі сумувати! Соромно ворогувати!Ти не злись і схаменись,Та до мене посміхнись. Дам тобі назустріч руку.Проженемо сварку-муку.Настрій радісний, веселийХай панує у оселі.

Лабіринт

Соусу багато не буває 
Часниковий 
Дрібно наріжте невеликий 

пучок кропу без товстих стебел 
і злегка примніть лезом ножа, 
щоб виділився сік. Змішайте 
кріп із 250 г сметани, туди ж ви-
чавте зубок часнику (можна два 
або три, залежно від уподобань), 
перемішайте, посоліть і попер-
чіть. Соус готовий.

Вершково-гірчичний 
Ідеальний для риби. 200 мл 

вершків 20% жирності налийте 
в каструльку і поставте на неве-
ликий вогонь. Додайте 1 чайну 
ложку білої і 4 чайні ложки ді-
жонської гірчиці (можна купити 
в супермаркетах), 2 чайні ложки 
меду, вичавте сік із четвертинки 
лайма чи лимона і розмішай-
те. Насіння гірчиці і коріандру 
прогрійте на сухій сковороді до 
потріскування і теж покладіть в 
соус. Коли він почне густіти, до-
дайте дрібно нарізану зелень — 
кріп, петрушку і будь-яку іншу 
за смаком, і зніміть із вогню.

Тартар (або татарський)
Чудово смакує до м'яса, птиці, 

риби, морепродуктів. Візьміть 6 
столових ложок майонезу (мож-
на навпіл зі сметаною або тільки 
сметану). Дрібно-дрібно поріжте 
маринований огірок і невеликий 
пучок петрушки, вичавте зубок 
часнику і змішайте з майонезом 
(чи сметаною). Посоліть, поперчіть 
і поставте на годину в холодиль-
ник. За бажання можна додати сік 
із четвертинки лимона, половину 
ложки гірчиці і зелену цибулю

Вершково-сирний 
Відмінне доповнення до пасти і 

картоплі. У каструлі змішайте 200 
г плавленого сиру, 10 мл олії, 200 
мл вершків. Варіть на середньо-
му вогні до закипання, періодич-
но помішуючи. Опісля зменште 
вогонь і додайте за смаком при-
прави: базилік і чорний перець. 
Постійно помішуйте, поки соус не 
стане однорідним, тоді додайте 50 
г тертого свіжого сиру.

Із червоного вина
Розігрійте півтори столові лож-

ки оливкової олії в сковороді. До-
дайте дрібно нарізану цибулю і 
смажте на малому вогні, помішу-
ючи, 7 хвилин, поки не стане ко-
ричневою. Додайте 2 склянки чер-
воного вина і 175 мл води, залиште 
повільно кипіти протягом 10 хви-
лин. Змішайте 40 г вершкового 
масла і одну столову ложку борош-
на, щоб вийшла паста. Поступово 

додайте її на сковороду, добре роз-
мішуючи. Якщо соус кислуватий, 
можна додати трохи цукру.

Медово-гірчичний 
Найкращий до курки. Змішайте 

півсклянки гірчиці, чверть склян-
ки меду і половину чайної ложки 
тертого імбиру. Поставте ненадов-
го в холодильник.

Грибний 
З ним надзвичайно смачна 

картопля, м'ясо, пельмені. 200 г 
печериць і одну цибулину дрібно 
поріжте і тушкуйте 15 хвилин під 
закритою кришкою, щоб не вики-
пала рідина. Додайте 150 г сметани 
і тушкуйте ще 5-7 хвилин, потім 
покладіть дрібно нарізану зелень 
(за бажанням — роздавлений час-
ник) і вимкніть. Для більш одно-
рідної консистенції можна подріб-
нити в блендері. 

Барбекю
Для страв на грилі. Розтопіть 50 

г вершкового масла на середньому 
вогні, додайте 1 склянку дрібно на-
різаної ріпчастої цибулі, обсмажте 
протягом 4-5 хвилин. Додайте 200 
мл кетчупу або томатної пасти, 0,3 
склянки води, 50 г меду, 2 столові 
ложки лимонного соку і 1/4 чайної 
ложки меленого перцю. Доведіть 
суміш до кипіння і варіть кілька 
хвилин, не накриваючи кришкою, 
щоб соус злегка загус.

Соус для салатів
Збийте 1 чайну ложку гірчиці 

з 1 яєчним жовтком і з 1 чайною 
ложкою солі. Акуратно вливаю-

чи потроху 150 мл оливкової олії, 
збийте до консистенції майонезу. 
Додайте 1 столову ложку лимон-
ного соку, 1 чайну ложку мелено-
го перцю, 2 зубки розчавленого 
часнику, 50 г тертого сиру і збийте 
все віночком.

Сметанний із хріном
Для бутербродів із оселедцем 

і червоною рибою. 150 г макси-
мально густої (сепараторної) сме-
тани змішайте з 1 чайною ложкою 
готового хріну (класичного чи з 
буряком), посоліть за смаком.

Горіховий 
Для макаронів — саме те, що 

треба. Відваріть 130 г волоських 
горіхів у солоній воді, подрібніть 
їх у блендері разом із твердим си-
ром (50 г) і улюбленими спеціями 
(1 ч. л.). Змішайте 100 мл густих 
вершків із 1 ст. ложкою паніру-
вальних сухарів, дайте постояти 
і додайте до горіхів. Нагрійте су-
міш на вогні, влийте олію (бажано 
оливкову) і ретельно перемішай-
те. Наприкінці додайте сіль за 
смаком і подрібнений часник.

Морквяний майонез 
без яєць
Смакує як до риби, так і до 

м’яса. Із 150 г вареної моркви 
зробіть пюре. До нього поступо-
во додайте 30-50 мл молока, 2 ст. 
ложки оцту, сіль, перець. Посту-
пово вливаючи олію тонкою ців-
кою, збивайте морквяне пюре у 
блендері до отримання необхідної 
консистенції.

Смачного!

В кулінарії дуже часто використовують такі смачні і 
корисні соуси. Їх складники — доволі різноманітні, а 
часом і неочікувані. Вони надають неперевершених 
відтінків смаку різним стравам з м’яса, риби і птиці, 
макаронів, крупів, картоплі та інших овочів. Ними 
заправлять салати і намазують бутерброди. Вишука-
ний соус, приготований власноруч в домашніх умовах, 
може зробити будь-яку страву кулінарним шедевром. 
Крім того, перевага домашніх соусів у тому, що вони не 
містять консервантів і шкідливих добавок.


